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Bratislavu pred veľkou vodou tento raz ochránil protipovodňový múr. Foto - Martina Chudá

Na pilieroch

mosta chýbajú

kamenné bloky
STARÉ MESTO
Po poklese hladiny Dunaja sa
ukázalo, že na každom z dvoch
pilierov Starého mosta chýba-
jú po tri kamenné bloky. Ma-
gistrát tvrdí, že povodeň nemá
s poškodením pilierov nič spo-
ločné. Podľa našich informácií
sa však kamenné kocky na
pilieroch pred povodňami ešte
nachádzali.
To, že povodne nepoškodili pi-
liere Starého mosta, odôvodňuje
hovorca magistrátu Stanislav
Ščepán výsledkami odborného
posúdenia spoločnosťou Metro
Bratislava, a.s., ktorá zabezpeču-
je most pred jeho rekonštrukciou
v rámci prvej etapy nosného
dopravného systému. „Kontrola
statiky mosta nepreukázala po-
škodenie, nevyžiada si žiadne
mimoriadne opatrenie a most je
naďalej bezpečný pre peších a
cyklistov,“ uviedol hovorca ma-
gistrátu Stanislav Ščepán.
Pred plánovanou rekonštrukciou
mosta, ktorá sa začne po vyhlá-
sení víťaza výberového konania,
sa teda poškodené piliere opra-
vovať už nebudú. Zo staromest-
skej strany ide o druhý a štvrtý
pilier. Na treťom chýba len ple-
chový kryt a sú na ňom naplave-
né konáre. Prvý a piaty pilier sú
v poriadku.
Päť zo šiestich pilierov mosta sú
spolu s predmostiami na oboch
stranách rieky národnou kultúr-
nou pamiatkou. Hlavná mostová
konštrukcia pamiatkovo chráne-
ná nie je. V rámci rekonštrukcie
majú rozobrať tretí a štvrtý
pilier, z materiálu má byť posta-
vený nový pilier. (mch)

Mimoriadny stav

= mimoriadny

neporiadok
BRATISLAVA
V porovnaní s poslednou veľ-
kou povodňou v roku 2002 bola
tento rok vyššia nielen hladina
Dunaja a jeho prietok, ale aj
miera ľudskej hlúposti, chaosu
a neporiadku. Paradoxne, naj-
viac júnovú povodeň v Bratisla-
ve prežívali tí, ktorým nehrozilo
zaplavenie. Rozmohla sa po-
vodňová turistika a najväčšiu
paniku šírili ľudia z iných ako
postihnutých častí mesta.
Pred jedenástimi rokmi napríklad
polícia uzavrela ohrozené staro-
mestské nábrežie a dostať sa tam
mohli len obyvatelia s trvalým
pobytom na občiansky preukaz.
Uplynulý týždeň davy senzácie-
chtivých návštevníkov korzovali
popri protipovodňovom múre,
liezli naň a vešali sa na mobilné
hradenie, ktoré vodohospodári
postavili tam, kde nie je múr.
Primátor mesta v jednej chvíli tvr-
dil, že zberuchtiví občania sa sna-
žili vymontovať niektoré zábrany
a ako pamiatku si chceli odniesť
skrutky. Na druhý deň v televízii
priznal, že videli jedného človeka
vymontovať skrutku a mávať ňou
nad hlavou. Fáma, že Bratislav-
čania ničia protipovodňovú ochra-
nu sa však šírila rýchlo.
Z jedného extrému sa Bratislava
dostala do druhého. Kým v uto-
rok samospráva a policajné zlož-
ky pustili zvedavcov až k vode, v
stredu večer bola situácia natoľko
neúnosná, že policajné pásky vy-
tlačili domácich aj návštevníkov
až neprimerane ďaleko od rieky.
Zostáva veriť, že s povodňou sa
odplavila aj hlúposť, chaos a
neporiadok. Slavo Polanský

Bratislava 6.6.2013: Dunaj =1034 cm

BRATISLAVA
Bratislava zažila najvyššiu hla-
dinu Dunaja a najvyšší prietok
rieky v histórii. Vo štvrtok 6.
júna 2013 o 17.30 h namerali
hydrológovia na Dunaji vo vo-
domernej stanici Bratislava
výšku 10 034 cm, historicky naj-
väčší nameraný prietok na Du-
naji v Bratislave namerali v ten
istý deň medzi 15.00 a 16.00 h -
Bratislavou tieklo 10 540 ku-
bických metrov za sekundu.
Najvyšším prietokom bola tohto-
ročná povodeň veľmi podobná
povodni z augusta 2002, keď bol
najvyšší nameraný prietok 10 310
kubických metrov za sekundu.
Pri kulminácii však bola hladina
vody v Dunaji v Bratislave o 40
cm vyššia ako v roku 2002.
Prvý stupeň povodňovej aktivity
bol na bratislavskom úseku Du-
naja vyhlásený v sobotu 1. júna

2013 na pravé poludnie, keď
mala rieka 650 cm. Druhý stupeň
a hranicu 750 cm dosiahla rieka v
v pondelok 3. júna o 11.00 h. Tretí
najvyšší stupeň povodňovej akti-
vity nad 850 cm platil v Bratisla-
ve od 4. júna od 08.00 h do 9. júla
do 1.00 h. V Devíne voda rástla a
neskôr aj klesala o niečo skôr.
Bratislavu pred veľkou vodou
spoľahlivo ohránila protipovod-
ňová hrádza, ktorú postavil Slo-
venský vodohospodársky podnik,
š.p., po povodni v roku 2002. Pro-
tipovodňový múr doplnený mo-
bilným hradením spoľahlivo
ochránil Devín, Staré Mesto aj
Petržalku. Škody voda spôsobila
len v záplavových územiach na
Devínskej ceste, na Tyršovom ná-
breží. Dunaj zaplavil lužné lesy v
Petržalke, v Kaloveskej zátoke
spôsobila škody spodná voda.
Ako sa ukázalo, protipovodoňová

ochrana tu bola postavená len do
hĺbky 5 metrov, kým v Starom
Meste až do hĺbky 10 - 12 metrov.
V Karloveskej zátoke tak spodná
voda vytopila vodákov, časť vy-
sokoškolských internátov a Vodá-
renskú záhradu. Kde bol postave-
ný protipovodňový múr, zostala
Bratislava ochránená.
V Petržalke veľká voda zaliala
studne Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti v Pečnianskom lese,
ktoré sú v záplavovom území.
Ďalšie petržalské studne, ktoré
chránila hrádza, zostali bez ujmy.
Na staromestskej strane voda
podľa očakávania zaliala parko-
visko a detské ihrisko na Fajnoro-
vom nábreží, na Gondovu ulicu
sa povodňová voda tentoraz už
nedostala. Pod vodou bola aj
oddychová zóna na nábreží pred
Eurovea, do nákupného centra sa
však voda nedostala. (ado)

Bratislava odolala storočnej vode
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Vďaka za
ten vysoký
betónový múr
Bolo to pred pár rokmi rečí, ako
ten vysoký betónový múr na sta-
romestskom nábreží bráni náv-
števníkom promenády vo vý-
hľade na Dunaj a petržalský
breh rieky. Paradoxne si to od
niektorých aktívnych občanov
najviac odniesol bývalý primá-
tor, ktorému dávali za vinu sú-
časnú podobu múra na nábreží.
Pritom išlo o investíciu štátu a
primátor to mohol ovplyvniť
minimálne.
Uplynulo niekoľko rokov, prišla
storočná voda a aktívni občania,
ktorí mali len nedávno toľko rečí
o betónovom múre, mlčia. Dob-
re, že mlčia. Potvrdilo sa totiž, že
rozhodnutie postaviť na nábrež-
nej promenáde takýto vysoký
múr bolo prezieravé a správne.
Je skutočne obdivuhodné, že ten-
to rok sa valila väčšia voda ako
v roku 2002, no nevyvolala u
obyvateľov nábrežie toľko obáv,
ako pred jedenástimi rokmi.
Chránil ich totiž dômyselný sys-
tém protipovodňovej ochrany.
Prehnané sa ukázali aj reči o
hrozbe spodnej vody, ktorá mala
zatopiť pivnice domov na nábre-
ží. Tam, kde siaha múr pod zemou
až do hĺbky dvanástich metrov,
voda nepresiakla.
Ak niekoho vytopilo v záplavo-
vom území, nech si spytuje sve-
domie. Všetci ostatní, môžeme
ďakovať za ten vysoký betónový
múr. Nevidíme síce zovšadiaľ na
Dunaj, ale zostali sme aspoň v
suchu. Radoslav Števčík

Územný plán

sa má meniť

kontinuálne
BRATISLAVA
Bratislavské mestské zastupi-
teľstvo minulý týždeň schvá-
lilo rozsah návrhov, ktoré by
sa mali obstarávať ako zmeny
a doplnky územného plánu
mesta. Návrhy zmien sa skla-
dajú zo štyroch častí.
V prvej je 19 návrhov, ktoré sa
opierajú o urbanistické štúdie a
menia funkčné využitie území, v
druhej je 38 návrhov, ktoré majú
verejnoprospešný charakter. V
tretej časti 115 návrhov rieši
technické chyby územného plá-
nu, posledná časť obsahuje 87
návrhov mestských poslancov a
mestských častí.
Meniť územný plán by mala
samospráva po novom. Chce to
robiť kontinuálne, a nie raz za
štyri roky. Každý podnet chce
pripomienkovať samostatne.
Nebudú ich teda poslanci schva-
ľovať v tzv. balíku, kde sú spolu
bezproblémové aj sporné návr-
hy. O každom podnete tak bude
možné rozhodnúť samostatne,
lebo bude mať podľa stavebného
zákona vlastné prerokovanie.
Tie podnety, ktoré budú bezpro-
blémové, prídu do zastupiteľstva
ako prvé a poslanci ich budú
schvaľovať vo všeobecne záväz-
nom nariadení. Zmeny územné-
ho plánu na seba teda vzájomne
čakať viac nebudú.
Prvé návrhy na zmenu územné-
ho plánu mesta majú byť pripra-
vené v septembri. Samospráva
ich chce predstaviť aj verejne a
do ich prerokovania majú byť
zapojení aj občania. (brn)

DEVÍNSKÁ NOVÁ VES
Investičná skupina Penta v pon-
delok 10. júna 2013 ohlásila, že
v lokalite Bory medzi Lamačom
a Devínskou Novou Vsou začína
výstavbu obchodno-zábavného
centra Bory Mall. Stavať sa
bude vo dvoch etapách, prvá
má byť ukončená do dvoch ro-
kov. Celková investícia bude
stáť vyše 150 miliónov eur. 
V jarných mesiacoch tu investor
staval siete a komunikácie. „V
najbližších dňoch začne výstavba
samotného obchodno-zábavného
centra Bory Mall. Po ukončení
prvej etapy je plánovaná ďalšia
výstavba,“ uviedla Lea Krčmári-
ková z Penta Investments.
Autorom architektonického ná-
vrhu Bory Mall je ateliér talian-
skeho architekta Massimiliana
Fuksasa. Prevádzky tu budú mať
obchodné reťazce H&M, Lindex,
New Yorker, Intersport, A3 sport,
Alltoys, Billa, Panta Rhei a ďal-
šie predajne. Má tu byť fitness

centrum i ponuka služieb a ob-
čerstvenia. Nákupné centrum
Bory Mall podľa investora naplní
nákupné potreby a očakávania
obyvateľov mestských častí De-
vínska Nová Ves, Lamač, Dúb-
ravka, ale aj zákazníkov zo Zá-
horskej Bystrice, Devína i priľa-
hlého Záhoria.
„Rodinne zamerané centrum
Bory Mall prinesie celú škálu
rôznych, na Slovensku známych
i nových, predajní a služieb. Uni-
kátom centra budú výnimočné
architektonické prvky a zelené

plochy v interiéri aj exteriéri
centra,“ povedal Jozef Oravkin,
partner skupiny Penta zodpoved-
ný za stavebné projekty skupiny.
V lokalite Bory je už vybudo-
vaná infraštruktúra, komuniká-
cie i križovatky. Lokalita je pri-
pravená na výstavbu ďalších
obchodov. Prvým bolo  Metro
Cash&Carry. V apríli 2013 bol
otvorený  Hornbach. Ďalšie pre-
vádzky, ktorých výstavba sa pri-
pravuje, sú Decathlon a Merku-
ry Market. (ado)
Vizualizácia - Penta Investments

Penta začína stavať Bory Mall, prvú
etapu chcú dokončiť do 2 rokov

STARÉ MESTO
Od februára mestská polícia
postihuje vodičov, ktorí parku-
jú na chodníku v zóne s dop-
ravným obmedzením na Va-
janského nábreží a Múzejnej
ulici. Tvrdí, že koná na základe
podnetov občanov, ktorí upo-
zorňujú na porušovanie záko-
na.
V uplynulých týždňoch však
obyvatelia z okolia boli svedkami
toho, že mestská polícia nepostu-
puje vždy rovnako striktne. Na-
príklad počas víkendu Bratislava
pre všetkých tolerovala parkova-
nie na tých istých chodníkoch, o-
pakovalo sa to aj počas Noci

múzeí a galérií, keď tu návštevní-
ci parkovali bez postihu.
Situácia sa opakovala počas mi-
moriadneho povodňového stavu,
keď mestská polícia odmietla
zakročiť proti povodňovým turis-
tom parkujúcim na chodníku s
odôvodnením, že dostali príkaz
tolerovať ich, pretože Fajnorovo
nábrežie bolo uzavreté. „Obyva-
telia tu parkujúci na vyhradených
rezidenčných parkovacích mies-
tach boli vyzvaní, aby svoje
vozidlá z týchto miest preparko-
vali. Na Vajanského nábreží ne-
parkovali tzv. povodňoví turisti,
ale majitelia vozidiel využívajúci
plochy, ktoré museli byť v rámci

mimoriadneho stavu uvoľnené,“
uviedol hovorca mestskej polície
Peter Pleva.
Na Fajnorovom nábreží však
žiadne vyhradené rezidenčné
miesta nie sú a obyvatelia môžu
potvrdiť, kto tu naozaj parkoval.
Na otázku, na základe akého
právneho predpisu mestská polí-
cia tolerovala parkovanie na
chodníku, hovorca neodpovedal.
Mimoriadny stav si vyžaduje dis-
ciplinovanejší prístup polície aj
občanov. Mestská polícia však
nepochopiteľne umožnila niekto-
rým vodičom porušovať zákon. A
to navyše v čase mimoriadneho
stavu. (ado)

Dvojaký meter mestskej polície pri
parkovaní na tom istom chodníku

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:

29. - 30.6. Praha + Karlštejn - doprava + ubytovanie + sprievodca = 75 €

6.7. Zábavný park pre deti pri Znojme + Dinopark - doprava = 11 €

9. - 18.7. Pobyt v Chorvátsku (pri Crikvenici) - doprava + ubytovanie = 150 €

17. - 22.9. Paríž + Versailes - doprava + ubytovanie + sprievodca = 198 €

nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

Informácie o týchto a všetkých výletoch CA na rok 2013 nájdete na

www.jednodenne-vylety.sk alebo na tel. 0903 122 438, 0918 987 224�

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

e-mail: plusim@plusim.sk

BRATISLAVA
Bratislavskí mestskí poslanci
znížili primátorovi Milanovi
Ftáčnikovi (nezávislý s podpo-
rou Smeru-SD) príplatok k pla-
tu. Kým vlani dostával mini-
málny plat s príplatkom 60%,
tento rok bude jeho minimálny
plat vyšší o 56,24 %. Keďže
výška minimálneho platu sa
mu zo zákona zvýšila z 2814 na
2882 €, primátor dostane toľko
ako vlani - 4503 € mesačne.

Pokiaľ by poslanci zachovali 60-
percentné zvýšenie minimálneho
platu primátora, dostával by me-
sačne o 109 € viac, teda 4612 €.
Vlani zarobil primátor s náhrada-
mi za služobné cesty v hrubom
54 848 €, čo je v prepočte vyše
4570 €. Ako župný poslanec
zarobil ročne v hrubom 6696 €.
Popri tom stihol učiť na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky
UK, kde ročne zarobil v hrubom
1216 €. Celkový hrubý príjem M.

Ftáčnika vlani predstavoval 62
761 €. Po zdanení a zaplatení
odvodov mu podľa odhadu zo-
stalo 47 346 €.
Podľa majetkového priznania
však primátorove výdavky boli
vlani 70 785 €. Rozdiel medzi čis-
tým príjmom a výdavkami je mí-
nus 23 439 €. Tento rozdiel vraj
pokryl z príjmu manželky, ktorá
pracuje vo Všeobecnej zdravotnej
poistovni ako riaditeľka odboru
ľudských zdrojov. (ado)

Poslanci znížili primátorovi príplatok

Plot z Medickej

záhrady

sa začal rúcať
STARÉ MESTO
Oplotenie Medickej záhrady
tvoria betónové stĺpy, ktoré spá-
jajú polia železnej konštrukcie.
Vysoký vek stĺpov však zapríči-
nil, že niektoré z nich sa zrútili,
ďalšie sa rozpadávajú. Medic-
ká záhrada je vrátane oplotenia
národnou kultúrnou pamiat-
kou, a preto pamiatkari poža-
dujú obnovu plota. Rekon-
štrukciu vyčíslila staromestská
samospráva na 15-tisíc eur.
„K poškodeniu oplotenia prišlo
pravdepodobne v noci zo soboty
na nedeľu z 25. na 26. mája 2013.
Poškodené boli dva stĺpy a dve
železné polia,“ povedal hovorca
Starého Mesta Tomáš Halán.
Čitateľ Ladislav Svršek tvrdí, že
prvý stĺp padol už v októbri 2012.
Už vtedy bolo vraj badateľné, že
sú narušené aj ďalšie stĺpy.
„Plot bol dočasne zakrytý, aby sa
zabránilo neželanému vstupu do
záhrady. Ostatné časti múru nie sú
poškodené a nehrozí ich zrútenie
alebo poškodenie,“ uviedol Ha-
lán. Odhadované náklady na
opravu sú 15-tisíc eur, z ktorých
sa opraví 7 stĺpov a polí železnej
konštrukcie. „Do týždňa by mala
byť hotová forma na stĺpy, všetky
práce na oprave plota by mali byť
dokončené do mesiaca,“ doplnil.
Keďže záhrada je národnou kul-
túrnou pamiatkou, o plot sa zaují-
majú aj pamiatkari. O zlom tech-
nickom stave oplotenia vedia a so
staromestskou samosprávou ro-
kujú vo veci povolenia obnovy
plotu. „Krajský pamiatkový úrad
bude požadovať obnovu oplote-
nia v pôvodnom architektonic-
kom a výtvarnom výraze s použi-
tím pôvodných mrežových výplní
oplotenia,“ povedal hlavný radca
Krajského pamiatkového úradu v
Bratislave Ján Mackovič. (mch)

Škola nevie

vyúčtovať

100-tisíc eur
BRATISLAVA
Rodičia detí zo Školy pre mimo-
riadne nadané deti a Gymnázia
na Teplickej ulici v Bratislave
darovali škole stovky tisíc eur.
Vedenie školy však rodičom
nevie preukázať, na čo peniaze
využilo, ani koľko sa vyzbiera-
lo. Bratislavský samosprávny
kraj ako zriaďovateľ školy tu
urobil na prelome rokov kon-
trolu a zistil, že škola porušila
niekoľko zákonov a v účtov-
níctve jej chýba 100-tisíc eur.
Podľa rodičov vyberá vedenie
školy už deväť rokov každý me-
siac dobrovoľný príspevok na
zlepšenia vzdelávania - vo výške
20 eur za prvé dieťa, ak majú
rodičia na škole dve deti, za druhé
platia 10 eur mesačne. Okrem to-
ho rodičia každoročne v septem-
bri platia tzv. zápisné 40 eur. Keď
sa však rodičia začali zaujímať,
na čo sa presne ich peniaze okrem
triedneho fondu použili, odpove-
de sa nedočkali.
Vedenie školy nevie vyučtovať
hospodárenie s vybranými rodi-
čovskými príspevkami a ani pres-
nú sumu, ktorá sa vyzbierala.
Peniaze totiž rodičia odovzdávali
v hotovosti triednym učiteľom, a
tak škola nedisponuje dokladmi o
ich prijme, ani o následnom po-
užití vyzbieraných peňazí.
V auguste 2012 vzniklo Občian-
ske združenie Sova s cieľom po-
môcť skvalitniť vyučovací pro-
ces. Okrem iného to umožnilo
rodičom platiť mesačný príspe-
vok na bankový účet, čím získali
prehľad o objeme vyzbieraných
peňazí a o ich použití. Riaditeľka
školy pre spravodajstvo RTVS
odmietla preukázať, na čo penia-
ze rodičov použila.
Poplatky rodičia platia aj naďa-
lej, pričom škola po župnej kon-
trole žiada peniaze posielať na
darovací účet školy. Škola však
ani teraz nezverejnila žiadne vy-
účtovanie peňazí, ktoré rodičia
zasielajú.
Bratislavská župa na základe vý-
sledkov kontroly hospodárenia s
financiami školy podala koncom
mája trestné oznámenie na nezná-
meho páchateľa. Polícia podnet
vyšetruje. (mch)

STARÉ MESTO
V priebehu mája sa uskutočnilo
čistenie stien v podchode pod
Staromestskou ulicou, pričom
profesionálna firma odstránila
množstvo plagátov nalepených
na pozdĺžnych stenách podcho-
du. Už niekoľko rokov prechá-
dzam skoro denne touto cestou
a konštatujem, že za uplynu-
lých zhruba 12 rokov čistenie
prebieha už po niekoľkýkrát a
vzápätí sa na kvalitnom kamen-
nom obklade objavujú ďalšie a
ďalšie vrstvy plagátov. Nie je to
len záležitosť tohto podchodu,
je to typický problém prakticky
všetkých pasáží a fasád v Sta-
rom meste.
V tejto súvislosti by bolo potreb-
né, aby hlavné mesto v prípadnej
koordinácii s mestskou časťou
Staré Mesto uskutočnilo právne
kroky proti takémuto devastova-
niu architektúry (je možné prijať
VZN alebo nájsť iný právny
postup). Nejde o to chytať študen-
tov, ktorí si privyrábajú lepením
propagačných materiálov. Ide o
vytvorenie systémového postupu
voči organizátorom propagova-
ných podujatí, ktorí sú uvedení na
každom takomto plagáte. Organi-
zátori podujatí alebo firmy, ktoré
pre nich zabezpečujú lepenie pla-
gátov, by mali byť určitým spôso-
bom postihnuteľní, pokiaľ neza-
bezpečia lepenie svojich plagátov
na vyhradených plochách a svoje
tlačoviny neodstránia.
Čistenie fasád a odstraňovanie ne-
legálne vyvesených reklamných
materiálov si vyžaduje veľké fi-
'nančné náklady. Keď sa ešte vrá-
tim k podchodu pod Staromests-

kou, na obklad stien bol v 70.
rokoch použitý kvalitný kameň,
ktorý je dnes poškodený lepením
do takej miery, že sa len veľmi
ťažko dá očistiť a uviesť do
pôvodného stavu. Určite by sa to
dalo zvládnuť zbrúsením alebo
opieskovaním kamenných do-
siek, ale to by si vyžiadalo ďalšie
náklady. V každom prípade by to
malo zmysel, ak by sa zároveň
koncepčne vyriešili dôvody zne-
čisťovania podchodu.
Z vyhodnotenia finančných vý-
davkov bez širších súvislostí zrej-
me vzniklo rozhodnutie, že sa ste-
ny očistia len nahrubo a následne
prídu sprejeri a steny pokryjú
obrázkami zo Starého Mesta. Nie
je to v podstate zlý nápad, má
však jeden háčik. Ten podchod
má svojich autorov architektonic-
kého a stavebného riešenia. Sú to
renomovaní architekti Konček,
Skoček a Titl, ktorí majú zhodou
okolností v tomto období výstavu
svojich realizovaných diel na
Fakulte architektúry STU na Ná-
mestí slobody. Nepoznám majet-
kovoprávne vzťahy, ale pri ta-

komto závažnom zásahu do au-
torského diela je isté, že autorov
mal kontaktovať vlastník nehnu-
teľnosti alebo subjekt, ktorý pri-
pravoval uvedené úpravy vrátane
pomaľovania stien podchodu, a
mal ich požiadať o názor. Som si
istý, že by sa ako skúsení archi-
tekti určite zamysleli nad tým,
ako vyriešiť umiestnenie plagá-
tov, ktoré sa v podstate nasprejo-
vaním stien vôbec nevyriešilo. Je
zrejmé, že dve malé tabuľky na
reklamu v priestore schodov
nebudú postačovať. Lepenie pro-
pagačných materiálov bude ďalej
devastovať steny tohto priestoru,
ak sa tam nenainštalujú dostatoč-
ne veľké plochy na plagáty. Taký-
to návrh je na autoroch, aby zvá-
žili všetky požiadavky a priniesli
komplexné riešenie.
V podchode na Staromestskej a
všeobecne vo verejných mest-
ských priestoroch ide teda o kon-
cepčné uchopenie architektúry a
zároveň s tým o etickú formu rie-
šenia. Ing. arch. Michal Bogár,

Platforma Staré Mesto
Foto - FB

Sprejerská úprava stien podchodu
pod Staromestskou nepomohla
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Nie je to celé

zvrátené, len

tak stáť a fotiť?
LIST ČITATEĽA
Prechádzam sa po nábreží
Dunaja, som rád, že staromest-
ský breh Dunaja ožil. Prečo by
aj nie... veď sú záplavy. Také
davy ľudí stretnete v oblasti
PKO len zriedka; ľudia sa fotia
(starí aj mladí), každý z nich sa
chce zvečniť s týmto ničivým
prírodným úkazom. Z bezpe-
čia. Začína sa ma však zmocňo-
vať úzkosť pri predstave, že by
všetci ľudia v tejto chvíli len
fotili a teoretizovali na tému
Dunaj. A či to nie je celé zvráte-
né... len tak stáť a... fotiť?
Tisíce ľudí sú v pohotovosti,
aby zachránili, čo sa dá. A tisíce
ľudí ich pritom fotia. Namiesto
snahy pomôcť zvládnuť túto
skúšku prírody, si vystačíme s
tromfom v podobe niekoľkých
fotografií.
Pozriem sa na hladinu, ktorej
chýba už len málo k prevýšeniu
výšky brehu. Ako tí stavitelia
vedeli, aký vysoký múr majú
postaviť? Prečo nie je mesto už
dávno pod vodou? Lebo sú
medzi nami ľudia, ich činy a
rozhodnutia, ktoré sa neuplatňu-
jú vo všedný deň, ale práve v ten
kritický. Veci, ktoré by sa väčši-
nu času zdali zbytočné, zrazu
nadobúdajú zachraňujúci roz-
mer. Vieme vôbec, komu za ne
vďačíme? Pre mňa sú tí ľudia
hrdinovia.

Milan Jurčo, Bratislava

Poďakovanie

dispečerke a

vodičovi MHD 
LIST ČITATEĽA
Touto cestou by som rada
poďakovala pracovníčke DPB
pani Rozvadskej, ktorej som
na linku DPB 5950 5950 zúfalá
zavolala, že som si v električke
smer Ružinov, kde som dve
zastávky pred konečnou vystú-
pila, zabudla tašku s nákupom
vecí nemalej finančnej hodno-
ty, ktoré som večer potrebova-
la kvôli návšteve divadla.
Pani Rozvadská veľmi pohotovo
reagovala a kontaktovala vodiča
električky, ktorý jej, na moje
veľké potešenie, oznámil, že
skutočne túto tašku má.
Podarila sa neuveriteľná vec – v
jeden deň sa na jednom mieste
stretli traja čestní ľudia: poctivý
nálezca, ktorý tašku odovzdal
vodičovi, a ochotná dispečerka
pani Rozvadská. Taška aj s náku-
pom sa o necelú hodinu ocitla v
mojich rukách. Škoda, že neviem
meno vodiča električky a člove-
ka, ktorý tašku odovzdal vodičo-
vi. Chcem veriť, že takýchto poc-
tivých ľudí je medzi nami viac,
než si myslíme. Dúfam.
Neviem nájsť slová, ktorými by
som týmto trom ľuďom prejavi-
la svoju veľkú vďaku. Obrovské
ďakujem patrí občanovi, ktorý
tašku odovzdal vodičovi, a vodi-
čovi, ktorý tašku odovzdal mne,
a pani Rozvadskej – bez jej po-
hotovej reakcie by sme sa my
všetci nestretli a nemohli by sme
si povedať, že česť a statočnosť
sú vlastnosti, ktoré sú nám obča-
nom vlastné.
Adriana Gregorová, Bratislava

V budove bývalej Omnie na
Dunajskej ulici nedávno otvori-
li jednu z najväčších reštaurácií
v meste. Nachádza sa na príze-
mí a na prvom poschodí v prie-
storoch, kde bola niekoľko ro-
kov predajňa športového oble-
čenia. Volá sa U ZLATÉHO
BAŽANTA a je to skôr pub, či
piváreň, ako reštaurácia. Navy-
še tu bývajú hudobné koncerty,
takže je to trochu aj klub.
Interiér U Zlatého bažanta je ori-
ginálny. Na prízemí hneď za dve-
rami je malá kaviareň, schody nás
zaviedli na poschodie, kde je
obrovský otvorený priestor plný
stolov a stoličiek, uprostred je bar,
v rohu minipódium. Na stene nad
kaviarňou je zavesená červená
karoséria českého športového
kabrioletu, nechýbajú televízne
obrazovky pre prípad atraktív-
nych športových prenosov.
Za krátky čas sa o reštaurácii U
Zlatého bažanta rozchýrilo, že tu
majú lacné denné menu - za 3,80
€ si možno dať polievku, vybrať
si jedno zo siedmych jedál a k
tomu ešte dezert. Okrem denného
menu majú každodenné obedové
menu za tú istú cenu - 3 polievky
a 5 druhov jedál ako vyprážaný
bravčový rezeň a zemiakový
šalát, bravčové pečené na dusenej
kapuste a knedľa, sviečková na
smotane s knedľou, vyprážaný

syr a vyprážaný kurací Gordon
bleu, oba s hranolčekmi a tatár-
skou omáčkou.
O reštaurácii, kde Cordon Bleu
volajú Gordon bleu, si nemyslíme
nič pekné. Pochybnosti v nás vy-
volalo aj množstvo jedál, ktoré tu
ponúkajú. V jedálnom lístku je
ďalších 40 jedál, 4 polievky a 24
druhov pizze. Toľko druhov jedál
z toľkých rôznych surovín, to ne-
môže byť predsa čerstvé. Osem
druhov polievok nemajú ani vo
Volkswagene.
Okrem tradičných jedál nás
zaujali aj trochu divoké kombiná-
cie. Napríklad grilované kuracie
prsia plnené parmskou šunkou a
čerstvými figami podávané na
slaninke, cibuli, cesnaku a gašta-
noch, s barbecue omáčkou, ka-
rambolou, kláskom kukurice a
americkými zemiakmi (8,00 €).
Netrúfli sme si to ochutnať.
Naštartovali sme sa husacou pe-
čeňou na grilovanom jabĺčku s
brusnicami a červenou cibuľou
(5,00 €) a nakladaným enciánom
s feferónkou, baraním rohom ci-
gánskou omáčkou a červenou
cibuľou (3,50 €), baranie rohy
chýbali a cigánska omáčka bola
zrejme zmes pripomínajúca bul-
harský šalát či studené lečo.

Menej býva viac a v tomto prípa-
de by určite stačil len syr s chle-
bom, ktorý bol inak vynikajúci.
Z polievok sme si dali vývar z
bažanta s rezancami a zeleninou
(2,00 €). Cena bola viac ako ľudo-
vá, vývar bol úmerne tomu slabý,
zelenina nedovarená a rezance
rozvarené.
Hovädzí guľáš  s knedľou (6,00 €)
bol evidentne ohrievaný, oschnu-
té knedle a kusy mäsa boli jasným
dôkazom. Guláš bol navyše skôr
cibuľový ako hovädzí.
Najväčším sklamaním boli mari-
nované grilované bažantie prsia
na grilovanom jablku poliate kré-
movou višňovou omáčkou s po-
marančovou kôrou, figy, zemia-
ková kaša s restovanou cibuľkou
(12,00 €). Mäso bolo vysušené a
prislané, omáčka nevábna, chý-
bala restovaná cibuľka a na kašu
sa len hrali roztlačené zemiaky.
Na naše sklamanie tu nepodávajú
ani poriadne načapované pivo.
Ako sme si všimli, ku každému
stolu doniesli svetové slovenské
pivo bez peny. Niekomu možno
tento druh reštaurácie vyhovuje,
nás sem na ďalšiu návštevu veru
nezlákajú.
Naše hodnotenie:��
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Slovenská obchodná inšpekcia
začiatkom roka zistila, že spo-
ločnosti Slovak Telekom, a.s., a
OKAY Slovakia, s.r.o., klamali
zákazníkov. V Elektro - Okay
navyše porušili aj povinnosti
voči kupujúcim. Slovak Tele-
kom dostal pokutu 700 eur,
Okay Slovakia 1000 eur.
Inšpektori SOI na podnet spotre-
biteľa urobili kontrolu v sídle spo-
ločnosti Slovak Telekom na Kara-
džičovej ulici koncom januára
2013. Zistili, že spoločnosť uvá-
dzala nepresné, nejasné a dvojz-
myselné údaje o nákupných pod-
mienkach. Predávajúci na web-
stránke www.telekom.sk v časti
osobne/telefonovanie/program
Happy uvádzal zavádzajúce údaje
o cene paušálu Happy XL, nakoľ-
ko po kliknutí na ponuku zobra-
zená cena 23,99 eur nezodpove-

dala cene, za ktorú bol paušál
Happy XL skutočne ponúkaný,
t.j. 39,99 eur. Predávajúci sa brá-
nil, že chyba nastala pri auto-
matizovanej aktualizácii na web-
stránke. Zákazník si však podľa
neho mohol cenu overiť aj z elek-
tronickej verzie cenníka umiest-
neného na tej istej webstránke.
Obchodná inšpekcia však trvá na
pokute 700 eur, nakoľko dvoj-
zmyselná informácia uvádzala
spotrebiteľa do omylu. Povinnos-
ťou predávajúceho je uvádzať
úplné, jasné a presné informácie o
nákupných podmienkach.
Prevádzka Elektro - OKAY na
Ceste na Senec dostala za klama-
nie zákazníkovi ešte vyššiu poku-
tu. Okrem toho, že inšpektori SOI

objavili, že predávajúci vo svo-
jom reklamnom letáku, platnom
od 30. januára do 5. februára 2013
alebo do vypredania zásob, pre-
zentoval akciu na televízory, alka-
lické batérie a infralampu, ktoré v
tom čase ešte neboli v sklade pre-
dajne, zistili aj to, že niektoré
umývačky riadu a práčky nemali
zabezpečený písomný návod na
použitie v kodifikovanej podobe
štátneho jazyka. Slovenská ob-
chodná inšpekcia za porušenie zá-
kona o ochrane spotrebiteľa udeli-
la tejto spoločnosti pokutu vo
výške 1000 eur.
Podľa platného zákona spotrebi-
teľ nesmie dostať skreslené infor-
mácie, či už sú nepravdivé, skre-
slené, alebo čiastočné.

Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných

rozhodnutí SOI)

Klamať sa rozhodne nevypláca

U Zlatého bažanta nás riadne sklamali

RÝCHLA PÔŽIČKA

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

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

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 

U nás majú príležitosť aj dôchodkyne.
Zavolajte na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035

Napíšte na info@domestica.sk
www.domestica.sk
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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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STARÉ MESTO
Atraktívna, ale v súčasnosti
nevyužívaná lokalita Zucker-
mandel v bratislavskom Pod-
hradí by už čoskoro mohla
dostať krajšiu tvár. Developer
projektu Zuckermandel - J&T
Real Estate, a.s. - pokračuje v
procese pre získanie územného
rozhodnutia a pripravuje pod-
klady pre riešenie verejných
priestranstiev v novej štvrti. 
Územie Zuckermandla bolo sú-
visle zastavané približne od 16.
storočia až do 70-tych rokov mi-
nulého storočia. Odvtedy svoj po-
tenciál nevyužíva. Citlivo zreali-
zovaná výstavba vytvára preto
viaceré príležitosti vzniku kvalit-
ných a funkčných verejných prie-
storov, o ktorých developer tvrdí,
že budú tvoriť až 54% z celkovej
plochy projektu. Až polovicu z
nich má podľa plánov pokrývať
zeleň. K slovu sa v novom Zuc-
kermandli dostanú aj služby, ako
sú škôlka, potraviny či čoraz
obľúbenejšie mestské trhy, ktoré
dnes v lokalite absentujú.
Zuckermandel predstavuje pre
Bratislavu cenné územie, preto aj
plánovanie budúcej zástavby pre-
bieha pod drobnohľadom mesta i
verejnosti. Developer už na zákla-
de podnetov z verejných prezen-
tácií urobil v projekte viaceré
úpravy. Tie viedli napríklad k
zmenšeniu objemov a výšky bu-
dov, ale aj k zníženiu miery zasta-
vanosti. Do projektu bola zahrnu-
tá obnova prírodovedného náuč-

ného chodníka a podľa posled-
ných informácií investor zafinan-
cuje aj odborné zmapovanie a
následnú revitalizáciu „skalného
nosa“. Jeho prirodzená vegetácia,
ktorá sa vytráca, sa po odbornom
zásahu botanikov a krajinných
architektov opäť obnoví. Skalný
výbežok by tak mal byť zaujíma-
vou prírodnou atrakciou budúcej
štvrte. V lokalite by mala dostať
priestor aj kultúra, konkrétne naj-
slávnejšie diela – tzv. charaktero-
vé hlavy – sochára Franza Xavera
Messerschmidta, ktorý posledné
roky života strávil práve v brati-
slavskom Zuckermandli.

ZLEPŠÍ ZUCKERMANDEL
DOPRAVU NA NÁBREŽÍ?
Boľavým miestom všetkých exis-
tujúcich aj plánovaných projektov
v centre mesta je dlhodobo dopra-
va. Zo strany vedenia mesta vziš-
la požiadavka na uskutočnenie
dopravno-inžinierskej štúdie. „Z
pohľadu dopravnej kapacity sme
sa v štúdii pozreli nielen na úze-
mie samotného Zuckermandla,
ale bol do nej zahrnutý aj River
Park a plánovaná výstavba vo
Vydrici,“ vysvetľuje senior pro-
jektový manažér J&T Real Estate
Vladislav Beka. „Ukázalo sa, že
tieto investičné zámery sú z dop-
ravno-kapacitného hľadiska funk-
čné a celkovú dopravnú situáciu
na tomto území môžu dokonca
vylepšiť. Je to najmä vďaka nové-
mu riešeniu križovatky Mostová,
ku ktorému zaviazalo investorov

mesto a ktorého gestorom sa
spolu s magistrátom stala spoloč-
nosť J&T Real Estate,“ dopĺňa
Vladislav Beka. 
Realizácia projektu podľa develo-
pera zlepší aj dopravné napojenie
širšieho územia. „Negatíva nevy-
hovujúceho prístupu v súčasnosti
znášajú viaceré objekty, či už ex-
pozície Slovenského národného
múzea v budovách historických
kúrií, objekt Univerzity Komen-
ského, alebo obytné domy v Krá-
ľovskom údolí. Vybudovanie no-
vej štvrte pozitívne ovplyvní nie-
len atraktivitu celého územia, ale
pomôže zvýšiť aj návštevnosť
múzeí, ktoré sú dnes tak trochu v
tieni záujmu verejnosti aj pre
komplikovaný prístup a nedosta-
tok možností parkovania.“

VÝHĽAD NA HRAD VRAJ
ZÁSTAVBA NEOVPLYVNÍ
Projektu sa vyčíta, že bude brániť
vo výhľade na  Bratislavský hrad.
„Priamemu výhľadu na hrad z

nábrežia už dnes čiastočne bráni
existujúca zástavba, napríklad bu-
dova parlamentu, a výstavba na
území Zuckermandlu v navrhova-
nej výške súčasný stav žiadnym
spôsobom neovplyvní,“ tvrdí je-
den z architektov projektu Peter
Bouda  z architektonickej kance-
lárie Bouda a Masár. 
Architekti sa zaoberali aj otázkou,
ako docieliť pripomenutie histo-
rického kontextu tohto územia
bez toho, aby vytvorili repliky
historických budov. „Som pre-
svedčený, že na toto územie patrí
súčasná architektúra, ktorá zapad-
ne do kontextu už existujúcej
okolitej výstavby. Navodenie
mestskej atmosféry je možné do-
cieliť aj architektonicko-výtvar-
ným riešením, napríklad zastúpe-
ním blokov zložených z rozlič-
ných domov, kombináciou rôz-
nych fasád, ustúpenými hornými
podlažiami alebo použitím roz-
manitých materiálov a farieb. Dô-
ležitá je aj uličná osnova, a práve
z dôvodu, že chceme vybudovať
skutočnú mestskú štvrť, sme sa v
projekte rozhodli rešpektovať jej
historickú predlohu. Práve rozma-
nitá štruktúra a striedanie rôznej

šírky a dĺžky ulíc umocnia v náv-
števníkoch aj obyvateľoch zóny
pocit, že sa nachádzajú v centre
mesta,“ hovorí P. Bouda.

INVESTOR SĽUBUJE
VIAC ZELENE
Investor i architekti avizujú, že na
Zuckermandli bude po výstavbe
dominovať zeleň, čo je do veľkej
miery dané samotnou lokalitou.
„Projekt vyrastie na úpätí zalesne-
ného hradného vrchu, ktorého
súčasnej bujnej vegetácie sa
samotná výstavba nedotkne,“
hovorí architekt Ivan Masár. „Prí-
rodné prostredie hradného kopca
sa potom v zástavbe smerom k
Dunaju transformuje do podoby
parčíkov, vnútroblokovej zelene a
zelenej strešnej krajiny až po stro-
moradie nábrežnej promenády. A,
samozrejme, nezameniteľným
prírodným prvkom bude aj zrevi-
talizovaná zeleň na skalnom
výbežku,“ vysvetlil I. Masár.
Podľa prezentovaných informácií
bude v projekte takmer dvakrát
viac zelene oproti tomu, ako pred-
pokladal územný plán.

Marián Brezňanský
Vizualizácie - JTRE

Nový Zuckermandel prepojí historické
centrum mesta s dunajským nábrežím
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Dobrovoľnícku akciu inicioval
Bratislavský kraj, všetkým
zúčastneným, ktorí pomáhali
pri odstraňovaní škôd, vyslovu-
je veľkú vďaku. Neziskové
organizácie dostanú čestné
uznanie, ktoré ich zástupcom
odovzdá župan Pavol Frešo na
najbližšom rokovaní zastupi-
teľstva. 
„Veľmi si vážime pomoc všet-
kých ľudí. Prišli takí, ktorých sa
povodne priamo netýkali a kto-
rých priamo nezasiahli. Nikto
nemusel, ale všetci chceli
pomôcť dobrej veci, a to si veľmi
vážim. O to srdečnejšia je naša
vďaka, že prišli vo svojom voľ-
nom čase. Zaslúžia si preto čest-
né uznanie,“ povedal bratislav-
ský župan Pavol Frešo. 
Pri odstraňovaní škôd, ktoré spô-
sobili povodne, pomáhalo počas
víkendu 8. a 9. júna takmer dves-
to dobrovoľníkov. Čistili cesty a
obyvateľom Devína pomáhali
odpratávať bahno z dvorov, zá-
hrad aj domov. Pri akcii pomáha-

lo aj vyše tridsať dobrovoľných
hasičov zo Stupavy, Plaveckého
Podhradia, Plaveckého Mikuláša,
zo Sološnice a z Rohožníka.
Dobrovoľnícku pomoc inicioval
Bratislavský kraj. Spolupracoval
pritom s dopravcom Slovak
Lines, ktorý zabezpečil dopravu
pre dobrovoľníkov, a s RISC (pri-
jímacie, informačné a podporné
centrum mimovládnych organi-
zácií). 
Bratislavský kraj zabezpečil
dopravu, pitný režim aj stravu pre
dobrovoľníkov, nápomocné boli

aj školy v pôsobnosti BSK. Guláš
a kapustnicu uvarili pre dobrovoľ-
níkov SOŠ hotelových služieb a
obchodu Na pántoch, SOŠ Far-
ského a Hotelová akadémia
Mikovíniho. 
Bratislavský kraj zasiahli na
začiatku júna povodne, vyliala sa
rieka Morava aj Dunaj. Povodne
v kraji najviac postihli mestskú
časť Devín, kde vyliata Morava
zatopila obe prístupové cesty.
Tretí stupeň povodňovej aktivity
bol vyhlásený aj v obci Vysoká pri
Morave.

Pri odstraňovaní následkov povodní
pomáhalo takmer 200 dobrovoľníkov

Oceňujú myšlienku budovať
centrá odborného vzdelávania
Európska komisia vyzdvihuje prístup Bratislavského samo-
správneho kraja, ktorý sa pri príprave nového programové-
ho obdobia EÚ 2014 - 2020 angažuje a prejavuje záujem aj
priamo v Bruseli.
„Bratislavská župa patrí medzi samosprávne kraje, ktoré sa sna-
žia o čo najlepšie čerpanie eurofondov. Práve Centrá odborného
vzdelávania a prípravy chceme s ich pomocou v budúcom pro-
gramovom období komplexne zmodernizovať,“ povedal brati-
slavský župan Pavol Frešo.
Medzi priority BSK patrí aj podpora odborného vzdelávania. To
zahŕňa nielen prebudovanie stredných odborných škôl, ale aj tvorbu
nových učebných plánov a osnov, zakladanie podnikateľských inku-
bátorov, podporu výskumu a inovácií na stredných školách, intenzív-
nejšiu spoluprácu s vysokými školami a ponuku vzdelávacích pro-
gramov v rámci celoživotného vzdelávania. Budovaním centier chce
kraj dosiahnuť lepšie uplatnenie absolventov odborných škôl na trhu
práce alebo ich prípadné pokračovanie v štúdiu na vysokej škole.
Prípravy nového programového obdobia EÚ sa blížia ku koncu. O
plánoch na najbližšie obdobie hovorili v Bruseli poslanci BSK.
Diskutovali aj o tom, že zaradenie Bratislavského kraja medzi vyspe-
lé regióny EÚ 27 vnímajú ako faktické znevýhodnenie pri čerpaní a
množstve prostriedkov. Poslanci poukázali aj na nereálnosť posudzo-
vania vyspelosti regiónu na základe parity kúpnej sily (podľa Euro-
statu z roku 2010 sa BSK umiestnil na 7. mieste).
BSK sa aktívne zapája do prípravy programového obdobia EÚ 2014
- 2020, aby aj subjekty z bratislavského regiónu boli oprávnené čer-
pať z eurofondov.
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Otvorenie

letných kúpalísk

museli odložiť
BRATISLAVA
Správa telovýchovných a re-
kreačných zariadení Bratisla-
vy (STaRZ) odložila otvorenie
letných kúpalísk v meste. Pô-
vodne mali byť prvé kúpaliská
otvorené v piatok 31. mája
2013, napokon boli prvé dve
kúpaliská otvorené až uplynu-
lý víkend 8. a 9. júna 2013.
Otvorené zatiaľ boli kúpaliská,
ktoré dokážu zabezpečiť ohrie-
vanú vodu v bazénoch.  Sú to
Rosnička a Delfín. Ostatné letné
kúpaliská plánuje STaRZ otvoriť
pravdepodobne koncom tohto
týždňa s ohľadom na počasie.
Na otvorenie tak čakajú letné
kúpaliská Lamač, Krasňany, Te-
helné pole a prírodné kúpalisko
na Zlatých pieskoch.
Vlani vzhľadom na priaznivé
počasie navštívilo bratislavské
letné kúpaliská vyše 220-tisíc
návštevníkov. (brn)

STARÉ MESTO
Pamiatkový úrad SR začiat-
kom mája rozhodol, že ob-
chodný dom a hotel Kyjev na
Kamennom námestí v Bratisla-
ve nebudú vyhlásené za národ-
nú kultúrnu pamiatku. Pamiat-
kový úrad nespochybnil vý-
znam komplexu v kontexte mo-
dernej architektúry, konštato-
val však, že pre jeho vyhlásenie
za kultúrnu pamiatku nie sú
naplnené základné kritériá.
Problematická je predovšetkým
chýbajúca urbanistická hodnota
komplexu, ktorú hodnotí pamiat-
kový úrad negatívne. Komplex
bol nevhodne osadený do centra
mesta, s ktorým sa nezžil. Vstúpil
do historického jadra a dodnes je
vnímaný ako rušivý zásah. Stav-
by zlikvidovali historickú zástav-
bu, nenadviazali na okolitú zá-
stavbu, jej súčasný stav je nedo-
riešený, konštatoval Pamiatkový
úrad SR. Priznanie štatútu národ-
nej kultúrnej pamiatky by zname-
nalo odobrenie necitlivého spôso-
bu búrania a dodatočný oficiálny
súhlas s takýmto konaním.
Nevyhlásenie obchodného domu
a hotela za národnú kultúrnu
pamiatku však podľa pamiatka-
rov neznamená súhlas s jeho
odstránením či búraním jednotli-
vých objektov. „Súhlasíme s
názormi, že do priestoru Kamen-
ného námestia by mala pribúdať
iba kvalitná a hodnotná architek-

túra,“ uvádza sa v rozhodnutí
Pamiatkového úradu SR.
Návrh na vyhlásenie obchodného
domu a hotela za pamiatku poda-
la Slovenská pracovná skupina
DOCOMOMO Slovakia, ktorá
pôsobí ako združenie Spolku ar-
chitektov Slovenska. Zaoberá sa
výskumom, dokumentáciou, pro-
pagáciou a ochranou pamiatok
modernej architektúry.
O stanovisko k rozhodnutiu pa-
miatkarov sme požiadali spoloč-
nosť Lordship, a.s., ktorá je vlast-
níkom hotela a väčšiny po-
zemkov na Kamennom námestí.
„Rešpektujeme, že sa pamiatkový
úrad opätovne stotožnil s väčšino-
vým názorom odbornej i laickej
verejnosti v otázke vyhlásenia
objektu hotela Kyjev a bývalého
obchodného domu Prior za
národnú kultúrnu pamiatku. Roz-
hodnutie vnímame ako po-

tvrdenie správnosti nášho zámeru
revitalizovať územie Kamenného
námestia s cieľom vrátiť mu sta-
tus miesta, kam budú Bratislavča-
nia, no i návštevníci hlavného
mesta radi chodiť za oddychom,
nákupmi, zábavou, dobrým jed-
lom, na kávu či do práce alebo
jednoducho žiť. Aj z tohto dôvo-
du máme za to, že spoločné roz-
hodnutie spoločnosti Lordship a
magistrátu mesta Bratislava vy-
hlásiť pre spomínaný priestor Ka-
menného námestia architektonic-
kú súťaž bolo správnym rozhod-
nutím. Vyhláseniu súťaže bude
predchádzať verejné prerokova-
nie urbanistickej štúdie Kamen-
ného námestie, ktorá určí limity
územia, podľa ktorých sa pripraví
zadanie projektu,“ uviedol join
managing partner skupiny Lords-
hip Juraj Šaštinský. (ado)

Foto - archív

Hotel Kyjev ani bývalý Prior nebudú
národnou kultúrnou pamiatkou

Výtlky na 

priechode nemá

kto opraviť
STARÉ MESTO
Bratislavský magistrát a mest-
ská časť Staré Mesto sa sporia o
to, kto má opraviť výtlky na
Rázusovom nábreží na priecho-
de pre chodcov cez Rigeleho
ulicu. Obaja totiž tvrdia, že uli-
cu spolu s chodníkom a prie-
chodom pre chodcov má v sprá-
ve ten druhý.
Kým sa magistrát s mestskou čas-
ťou sporia, výtlky sa prehlbujú a
stále viac komplikujú prejazd
autám aj prechod chodcom. Len
na priechode je päť veľkých
výtlkov. Kolmo od priechodu sú v
strede komunikácie na Rázuso-
vom nábreží ďalšie dva veľké vý-
tlky, na ktoré upozorňuje dočasné
dopravné značenie. V okolí je ešte
niekoľko malých výtlkov.
Keď sme zisťovali, kedy mesto
Bratislava opraví tento priechod
pre chodcov, hovorca magistrátu
Stanislav Ščepán uviedol, že prie-
chod cez Rigeleho ulicu patrí do
správy mestskej časti Staré Mes-
to, ktorá ho má aj opraviť.
Staromestská samospráva to však
odmieta s tým, že priechody pre
chodcov, ktoré spájajú magistrát-
ne chodníky, od roku 1992 spra-
vuje a opravuje magistrát. A to aj
vtedy, keď križujú ulice, ktoré
spravuje mestská časť. Rázusovo
nábrežie vrátane chodníkov patria
magistrátu, Rigeleho ulica zase
Starému Mestu. (mch) 

VOLÁ VÁS MIESTO 
       PRE KRÁSNY ŽIVOT

O
ŽIVOT

2. ETAPA 
UŽ V PREDAJI

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
v Slnečniciach vám ukáže, aký krásny 
môže byť život plný pohody. Príďte 
si pozrieť showroom a zabavte 
sa s celou rodinou.

www.slnecnice.sk

BYTYuž od 47 000 €
LETNÉ UVÁDZACIE CENY

13. – 15. júna
10.00 – 19.00 hod.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Centrum sociálnych služieb
pre starších občanov 
Samaritán v Galante
ponúka služby
s celoročnou

starostlivosťou
Mesačná platba posúdeného klienta
v jednolôžkovej izbe je 420 € a v dvoj-
a viaclôžkovej izbe je 392 €. Informá-
cie poskytneme osobne alebo na
telefónnych číslach: 0907 712 101 a
031/780 4468.
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Hotel Danube

čaká rozsiahla

rekonštrukcia
STARÉ MESTO
Hotel Danube (Park Inn) zme-
nil začiatkom roka majiteľov,
ktorí pripravujú jeho rozsiahlu
rekonštrukciu. Predchádzajúci
majiteľ BRC Property, a.s.,
nedokázal splatiť dlhy banke a
hotel tak získala spoločnosť
OMEGA Investments, s.r.o.,
ktorej spoločníkmi sú Sitno
Holding, a.s., bývalého ministra
Ľudovíta Černáka a ruský pod-
nikateľ Evgenii Zhulanov.
Tí plánujú hotel s 265 izbami zre-
konštruovať s tým, že tu zostane
len stovka hotelových izieb, pri-
budnú kancelárie a wellness.  To
si vyžiada výraznú zmenu dispo-
zície objektu. Nový koncept ho-
tela má byť zameraný na oddych
a zábavu, mali by sa tu vraj obja-
viť nové gastronomické prevádz-
ky známych značiek, ktoré zatiaľ
v Bratislave nemajú zastúpenie.
Nie je vylúčené, že časť objektu
hotela Danube nový vlastníci
prerobia na byty. Či sa tak stane a
koľko ich bude, zatiaľ nie je isté.
Hlavným priestorom nového
hotela Danube sa má stať tropic-
ká vnútorná záhrada, ktorá
vznikne zastrešením existujúce-
ho átria sklenenou strechou.
S prestavbou hotela sa má začať
v lete 2014, s dokončením re-
konštrukcie a jeho otvorením sa
predbežne počíta koncom roka
2015. (brn)

NOVÉ MESTO
Projekt výstavby nového futba-
lového štadióna na Tehelnom
poli získal stavebné povolenie.
Investorom je spoločnosť Ná-
rodný futbalový štadión, a.s.,
ktorú  v roku 2006 založili fut-
balové kluby Inter Bratislava,
Artmedia Petržalka, Slovan
Bratislava a Slovenský futbalo-
vý zväz. Prvé dva kluby zanikli,
spoločnosť tak kontroluje ŠK
Slovan Bratislava a ľudia okolo
Ivana Kmotríka.
Okrem štadióna s kapacitou 20
500 divákov má byť súčasťou
komplexu nákupná pasáž, výško-
vá budova hotela, 314 bytov a
ďalšie komerčné priestory. Pod
zemou majú byť parkovacie
miesta pre vyše 1000 áut. Hľadis-
ko má byť prekryté ľahkou oceľo-
vou konštrukciou s plastovou

membránou. V susednom areáli
školy na Kalinčiakovej ulici majú
pribudnúť dve tréningové ihriská,
jedno s prírodným a druhé s ume-
lým povrchom.
Stavebné povolenie vydal novo-
mestský stavebný úrad 10. mája
2016, ak sa nikto neodvolá, má
vstúpiť do platnosti koncom júna.
Očakáva sa, že sa následne začne
s búraním súčasného štadióna, na
ktorom sa už štyri roky nehrá.

Náklady na výstavbu celého
komplexu sa odhadujú na 40 mi-
liónov eur, dokončenie sa predpo-
kladá v roku 2016, dokedy má
platiť stavebné povolenie.
Očakáva sa, že na výstavbu pri-
speje aj vláda, ktorá vo februári
podporila rekonštrukciu 20 futba-
lových štadiónov. O podpore vý-
stavby štadióna na Tehelnom poli
má rozhodnúť samostatne. (ado)

Vizualizácie - Cube Design

Projekt nového futbalového štadióna 
na Tehelnom poli dostal zelenú

Medzinárodné

študentské leto

v Bratislave
BRATISLAVA
Do Bratislavy prichádza leto a s
ním veľa ľudí zo zahraničia.
Väčšinou starší turisti, ktorí
majú radi pamiatky, alebo
mladí, ktorí prišli za zábavou.
No v júli zavíta do Bratislavy
skupina štrnástich zahranič-
ných študentov, ktorí prídu
vzdelávať bratislavských stre-
doškolákov a vysokoškolákov.
Do Bratislavy ich pritiahol pro-
jekt Me, Myself and I. Je určený
pre mladých Slovákov, ktorí sa
boja cestovať alebo nemajú na to
prostriedky, no napriek tomu sa
chcú naučiť po anglicky. Trvá
dva týždne a je v angličtine. 
Projekt vytvorila študentská or-
ganizácia AIESEC Bratislava.
Bude vo dvoch turnusoch v Eko-
nomickej univerzite (8. - 19. júla,
29. júla - 9. augusta). Jeden tur-
nus stojí 5 eur. Prihlásiť sa možno
na www.uzileto.weebly.com (as)

Dom sociálnej starostlivosti
o seniorov v Galante 

ponúka štyri rôzne
byty pre seniorov 

s rozlohou 22-36 m2
Majú sociálne zariadenie a kuchynskú
linku. Byty možno doživotne užívať. V
prípade potreby je možné si doobjednať
doplnkovú sociálnu starostlivosť. Infor-
mácie poskytneme osobne alebo na
telefónnom čísle 0905 237 075. Odpo-
rúčame ubytovanie osobne pozrieť.
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OLOmpijské

finále bude

v stredu 19. júna
NOVÉ MESTO
Na Partizánskej lúke bude v
stredu 19. júna 2013 od 8.30 do
12.00 h veľké OLOmpijské
finále bratislavských základ-
ných a materských škôl, ktoré
sa zapojili do prvého riadneho
ročníka projektu separácie do-
mového odpadu OLOmpiáda.
Do separovania sa zapojilo 10 555
bratislavských detí, ktoré od
začiatku školského roka zbierali
starý papier a plasty. Celkových
víťazov slávnostne vyhlásia na
Veľkom OLOmpijskom finále,
ktoré prídu podporiť aj bývalý
hokejista Zdeno Cíger a spisovateľ
Daniel Hevier. Súčasťou stredaj-
šieho predpoludnia na Partizánskej
lúke bude aj pokus o zápis do Gui-
nessovej knihy rekordov o najväč-
ší mozaikový chodník.
OLOmpiádu organizuje mestská
spoločnosť Odvoz a likvidácia
odpadu, a.s., na podporu separo-
vaného zberu komunálneho
odpadu v Bratislave. (olo)

DÚBRAVKA
Dúbravský starosta Ján Sandt-
ner (nezávislý) chce Dom kultú-
ry v Dúbravke prenajať azer-
bajdžanským cirkusantom. Sa-
mospráva vyhlásila verejnú
súťaž na prenájom kultúrneho
domu. Dôvodom sú penaize na
prevádzku budovy, ktoré mest-
ská časť nemá.
Riaditeľka domu kultúry Henrieta
Dóšová s tým však nesúhlasí a
navrhuje cirkusantom prenajať
len niekoľko sál, čím by si dom
kultúry vylepšil rozpočet a mohol
by fungovať naďalej pre všetky
vekové kategórie a podujatia.
Dúbravčania bojujú za zachova-
nie „kulturáka“ v podobe, akú má
petíciou.
Dúbravský dom kultúry je majet-
kom mesta Bratislava. Dúbrav-
skej samospráve bol zverený do
správy. Tá prispieva na jeho pre-
vádzku polovicou financií, druhú
polovicu tvoria výnosy z podni-
kateľskej činnosti „kulturáka“.
„Žiaľ, musím povedať, túto

povinnosť až do roku 2012 akosi
neplnili a tvorili stratu niekedy až
139 000 eur. Čo nakoniec musela
uhradiť mestská časť,“ uviedol
starosta Ján Sandtner. Riaditeľka
domu kultúry oponuje, že strata v
roku 2011 bola spôsobená zvýše-
nými cenami energií. „Problém je
v tom, že ani jeden objekt nie je
zateplený, na budove sú staré
okná, plynové kotly značky ČKD
a nie je funkčná vzduchotechnika
v sálach. Ak by sa investovali pro-
striedky do týchto opráv, dalo by
sa ušetriť okolo 40% nákladov na
energie,” uviedla.
Podľa dúbravského miestneho
poslanca Juraj Kačera (SDKÚ-
DS) nie sú kameňom úrazu nákla-
dy na prevádzku budovy, ako
tvrdí starosta, a nedostatok finan-
cií je len kamuflážou. „Za rok
2011 mestská časť vykázala pre-
bytok hospodárenia vyše 780-ti-
síc eur. Za rok 2012 vyzerá, že
rozpočet bude opätovne prebyt-
kový vo výške približne 650-tisíc
eur,” uviedol.

Miestne zastupiteľstvo preroko-
vávalo veľa návrhov na využitie
domu kultúry. Žiadny model však
nebol prijatý. Momentálne sa naj-
viac hovorí o prenájme spoloč-
nosti New Look Art Agency,
s.r.o., za ktorou sú Azerbajdžanci
žijúci na Ukrajine. Samospráva
plánovala kultúrny dom prenajať
na 30 rokov, teraz hovorí o 10
rokoch s možnosťou opcie na
ďalších 5 rokov - za 1 euro me-
sačne. Podmienkou však je, že ví-
ťaz súťaže musí uhradiť všetky
náklady spojené s prevádzkou bu-
dovy, čo je ročne zhruba 350-tisíc
eur. Podľa obchodného registra
má však táto spoločnosť základné
imanie len 15-tisíc eur. Iniciátori
petície sa obávajú, či firma s
takýmto imaniom dokáže utiah-
nuť prevádzku dúbravského „kul-
turáka“. „Vznikajú obavy, či sa
Dom kultúry Dúbravka nezmení
na kasíno alebo inú dobre zarába-
júcu inštitúciu, prípadne 'náho-
dou' vyhorí a zbúrajú ho,“ píše sa
v proteste. (mch)

V Dome kultúry Dúbravka možno
skončia azerbajdžanskí cirkusanti

Refresh_pultu_206x132_NEW_hires.indd 1 10.6.13 16:11

podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9 zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk. predpi-
sov v spojení s ust. čl. 7 ods. 2 písm. a) Zásad hos-
podárenia s majetkom Mestskej časti Bratislava-
Záhorská Bystrica a s majetkom zvereným do sprá-
vy Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica č.
7/2012 zo dňa 06.09.2011 a v spojení s ust. § 281 -
§ 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení nesk. predpisov

VVYYHHLLAASSUUJJEE  OOBBCCHHOODDNNÚÚ
VVEERREEJJNNÚÚ  SSÚÚŤŤAAŽŤ

na výber uchádzača
na uzatvorenie nájomnej zmluvy

k nájmu – nehnuteľnostiam
v správe vyhlasovateľa.

Predmetom nájmu v obchodnej verejnej sú-
ťaži je: Nehnuteľný majetok vo vlastníctve Hl.
mesta SR Bratislavy, v správe Mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica – nebytové prie-
story nachádzajúce sa na prízemí stavby na
Ulici Čsl. tankistov 134, v kat.úz. Záhorská
Bystrica, obec Bratislava, mestská časť Záhors-
ká Bystrica, okres Bratislava IV, zapísanej Sprá-
vou katastra pre Hl. mesto SR Bratislavu na LV
č. 6585 pod súp. č. 7186, ležiacej na pozemku
parc. reg. „C“ KN, parc. č. 736 o výmere 184 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a to:
- nebytový priestor „A“ s podlahovou plo-
chou 16,97 m2,
- nebytový priestor „B“ s podlahovou plo-
chou 28,8 m2,
- nebytový priestor „C“ s podlahovou plo-
chou 11,22 m2,
- nebytový priestor „D“ s podlahovou plo-
chou 15,19 m2.
Podmienky súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli
miestneho úradu a na na www.zahorskabystrica.sk. 
Súťažné návrhy je možné predkladať do 20. 6. 2013
do 12.00 h do podateľne miestneho úradu Mestskej
častu Bratislava - Záhorská Bystrica, Námestie Ro-
diny 1, 843 57 Bratislava.
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Futbalový 

Slovan už začal

letnú prípravu
BRATISLAVA
Majster Slovenska a víťaz Slo-
venského pohára vo futbale ŠK
Slovan Bratislava začal v uto-
rok 11. júna 2013 letnú prípra-
vu pred novou sezónou. Prípra-
vu začali hráči pod vedením
Samuela Slováka, ktorému sa
síce skončila zmluva, vedenie
klubu sa s ním však dohodlo na
novom kontrakte.
Vo futbalových kuloároch sa
zatiaľ hovorí o odchode Kamila
Kopúnka, o ktorého údajne preja-
vil záujem Partizan Belehrad. Z
hosťovania v bratislavskom Slo-
vane sa do holandského Haagu
vracia Filip Lukšík.
Útok belasých by mohli posilniť
Róbert Demjan z poľského Biels-
ko Biala a Pavel Fořt z Dynama
Drážďany. Na skúške v bratislav-
skom Slovane sú 18-ročný obran-
ca a slovenský mládežnícky re-
prezentant Matej Jakúbek z dru-
holigovej Dubnice a 22-ročný
ofenzívny futbalista z Bosny a
Hercegoviny Saša Gašič. Istou
posilou je  srbský ľavý obranca
Miloš Josimov, ktorý prichádza z
FK Donji Srem.
V príprave odohrajú slovanisti se-
dem zápasov, z toho jediný na Pa-
sienkoch - 2. júla 2013 o 17.00 h
proti FO ŽP Šport Podbrezová.
Ďalšie zápasy odohrajú vonku od
15. júna do 5. júla 2013 s TJ
Veľké Leváre, Nový Život Veľké
Uherce, FC Vysočina Jihlava, FC
Hradec Králové, FK Sigma Olo-
mouc a ŠK SFM Senec.
Domáca Corgoň liga sa začína v
sobotu 13. júla 2013, Bratislav-
čanov potom čaká prvý zápas
druhého predkola Ligy majstrov
UEFA v utorok 16. júla, resp. v
stredu 17. júla 2013. (ado)

Futsalisti FOFO

Bratislava

získali double
BRATISLAVA
Majstrovský titul aj Slovenský
pohár získali sálovkári Slov-
matic FOFO Bratislava. Bra-
tislavským futsalistom pribu-
dol do vitríny ôsmy titul a de-
viaty Slovenský pohár.
Základnú časť futsalovej extrali-
gy vyhral FOFO Bratislava so
17-bodovým náskokom pred
druhým RCS Košice. V nadstav-
bovej časti sa začínalo odznovu s
bodovými bonifikáciami, keď
FOFO mal k dobru 5 bodov a
Košice tri. Pred záverečným 10.
kolom mali Bratislavčania troj-
bodový náskok a stačila im k
zlatu remíza. V športovej hale
Mladosť však 31. mája 2013
nenechali nič na náhodu a Koši-
čanov zdolali 6:3. Ako majster  si
vybojovali právo štartu v novej
sezóne UEFA Futsal Cupu.
V sobotu 8. júna 2013 vo finále
Final Four Slovenského pohára
vo futsale nastúpil FOFO v bra-
tislavskom derby proti tímu
Across Pinerola. Fofáci vyhrali
5:3 a získali tak štvrté double v
rade. (ado)

Basketbalisti Interu Incheba Bratislava
sú po 17 rokoch majstrami Slovenska 
BRATISLAVA
Titul basketbalových kráľov
Slovenska sa po dlhých sedem-
nástich rokoch vrátil do Bratis-
lavy. V siedmom zápase finálo-
vej série play-off extraligy totiž
hráči BK Inter Incheba Brati-
slava vyhrali v Komárne 82:80
a po víťazstve 4:3 na zápasy
získali basketbalové zlato.
Finálová séria sa nezačala pre bra-
tislavských basketbalistov najlep-
šie. Súper využil v prvom zápase
výhodu domáceho prostredia
(77:99), a keď Komárno vyhralo
na Pasienkoch rozdielom bodu
(72:73), čakal na žlto-čiernych
kľúčový tretí zápas v Komárne.
Bratislavčania tam však vyhrali
(89:82) a séria sa sťahovala do
Bratislavy. Domáci vyhrali po
predĺžení (97:95) a vyrovnali
sériu na 2:2. V piatom zápase v
Komárne síce Inter prehral
(81:88), v šiestom zápase v domá-
com prostredí však nezaváhal
(78:74) a rozhodnúť sa malo v
siedmom zápase, kde mal súper
výhodu domáceho prostredia.
Bratislavčania začali zápas vyni-
kajúco, vyhrali prvú a druhú štvr-
tinu zápasu a v polčase viedli
53:42. V tretej štvrtine však žlto-
čierni „vybuchli“, prehrali ju 7:24
a celkovo prehrávali 60:66. V zá-
verečnej štvrtine sa však brati-
slavskí basketbalisti dokázali
rozohrať k neuveriteľnému výko-
nu a vyhrali 82:80.
„Bol to zápas, kde už nebola mož-

nosť nápravy, preto to bol ťažký
duel. Pred stretnutím som však
bol dosť pokojný, koncentrácia
našich hráčov na zápas bola totiž
150%. Prišli sme do Komárna
vyhrať. Odohrali sme výborný
duel, ukázali sme charakter a
chcel by som sa týmto poďakovať
mojim hráčom za to, ako to celé
zvládli a vyhrali titul,“ povedal po

zápase a zisku titulu tréner Interu
Aramis Naglič, ktorý už získal
niekoľko slovenských majstrov-
ských titulov ako hráč Pezinka. 
Bratislavčania ovládli slovenskú
najvyššiu súťaž po druhý raz,
predtým triumfovali v roku 1996.
Vo vitríne však majú aj štyri
československé tituly - z rokov
1979, 1980, 1983 a 1985. (ado)

DYSLEKTIK NEZNAMENÁ HLUPÁK
...čo by mali rodičia vedieť?

Rodičia, možno to tiež dôverne poznáte. Na-
priek krásnym vetám, ktoré čítate v študij-
nom pláne svojho dieťaťa, realita je taká, že
jeho hendikep v škole takmer nikoho nezau-
jíma. Dyslektik, dysgrafik či majiteľ inej po-
dobnej poruchy? Pre mnohých hlupák, kto-
rý pomaly číta a ešte pomalšie chápe.
Je to ako začarovaný kruh. Vaše dieťa sa doma
učí dlhé hodiny, no výsledky v škole tomu
nezodpovedajú. Akoby vôbec nechápalo, čo
číta, niežeby ešte aj dokázalo text prerozprá-
vať. Nakoniec nezostane nič iné, než denne

naštudovať niekoľko predmetov a znovu ich
dieťaťu vysvetliť. Táto niekoľkohodinová denná
strata nás nadšením nenaplňuje...
Zázrak? Asi áno...
„Už po pár hodinách sa zmenil Mirkov prístup k
slovenčine. Chválil si, ako mu to lektorka v Basicu
vedela vysvetliť. Viac si verí a dokonca začal uva-
žovať aj o i-čkach, čo nás doma veľmi potešilo.
Mirko začína mať aj vzťah ku knižkám. Sám si
dokonca požičal jednu z knižnice. V škole si
zmenu všimla aj pani učiteľka. Z diktátov už dostá-
vame 2, čo je obrovský úspech.“ Mamina M. L.

„Ja som dnes dostala jednotku z čítania. Ešte som
nikdy nedostala z čítania jednotku.“ Dianka
Šanca pre každého
Desiatky popísaných stránok vyjadreniami rodi-
čov ukazujú, že aj tieto deti majú šancu sa zaradiť
medzi úspešných študentov a zaistiť si tak uplat-
nenie v živote. Problém je v tom, ako sa učiť.
Pokiaľ by všetci dospelí porozumeli pri-
ncípom, ako sa učiť s dieťaťom, akým
prekážkam ich dieťa môže čeliť a ako ich
zvládnuť, boli by pre nich najväčším pria-
teľom a stabilnou oporou.

PREDNÁŠKA
Ako sa učiť s deťmi,
aby tomu porozumeli

sa koná v stredu
19. 6. 2013 o 18.30 h

Centrum BASIC n.o.
Lazaretská 23, Bratislava

ba@centrumbasic.sk
www.problemysucenim.sk

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

DREVENÉ
ROLETY
predokenné
ESLINGERKY

kompletný servis - popruhy, 
navíjače - obnova,
generálne opravy

Poradíme, ako zachovať
drevené rolety

pri výmene okien.
Mobil: 0903 349 274

E-mail: info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

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

LIKVIDÁCIA - bytov,
nebytových priestorov,

povál a pivníc
SŤAHOVANIE - 

nepretržite a korektne
KUKO-TRANS   

0903 784 289, 0903 464 848
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BA City Beats

bude napokon

na Tyršáku
PETRŽALKA
Organizátori prvého ročníka
hudobného festivalu BA City
Beats definitívne potvrdili, že
podujatie bude 20. a 21. júna
2013 na Tyršovom nábreží.
Vrásky na čele im robil rozvod-
nený Dunaj, ktorý areál minulý
týždeň zaplavil, no voda cez
víkend opadla a mohli sa tak
začať čistiace práce, aby bolo
nábrežie na akciu pripravené.   
„Ešte vo štvrtok sme si mysleli, že
festival nebude možné usporiadať
pri Dunaji, a preto sme začali pre-
mýšľať nad vhodnými alternatí-
vami. Som ale rád, že voda opad-
la a vonku panuje slnečné poča-
sie, ktoré nám umožní držať sa
pôvodného plánu a zostať na Tyr-
šovom nábreží,“ uviedol zaklada-
teľ podujatia Jozef Poláček zo
spoločnosti Kuul Fabrik. Nič sa
nemení ani na pláne mať v areáli
dva veľkokapacitné stany. Prípad-
ný dážď teda návštevníci nepocí-
tia. (ado)

Veľký odpad

treba ukladať 

strategicky
PETRŽALKA
Petržalská samospráva prista-
vila túto jar Petržalčanom k do-
mom veľkokapacitné kontaj-
nery. Využili ich mnohí, nie však
veľmi efektívne. Pracovníci to-
tiž často odvážali kontajnery
poloprázdne.
Pri napĺňaní kontajnerov sa má
veľkorozmerný odpad čo najviac
rozložiť, aby zabral menej miesta
a aby sa do kontajnera  zmestilo
čo najviac odpadu. Obyvatelia
však často odhodili veľký odpad
vcelku, a tak mestská časť musela
vynaložiť viac financií na ich
odvoz. Niektorí odpad stavajú aj
vedľa kontajnerov, čo samosprá-
vu stojí dvakrát viac, aby odpad
odstránila. Miestny úrad preto na
Petržalčanov apeluje, aby
dodržiavali pravidlá a šetrili tak
peniaze najmä sebe.
Petržalka pristavila tento rok už
50 veľkokapacitných kontajne-
rov, v piatok 14. júna 2013 pridá
ešte ďalších dvadsať. (mch)

BRATISLAVA
Mestskí poslanci minulý týž-
deň schválili zámenu pozem-
kov medzi mestom Bratislava
a spoločnosťou Kráľova hora,
s.r.o. Ide o zámenu súkrom-
ných pozemkov na Kráľovej
hore za mestské pozemky v
Petržalke a Ružinove.
Mesto sa rozhodlo zachrániť lúku
na základe petície, ktorou občania
bojovali proti výstavbe v lese. Lú-
ku Kráľova hora získala spoloč-
nosť Kráľova hora, s.r.o., v dražbe
majetku zadlženého Devína.

Bratislavská samospráva si nie-
koľko mesiacov lúku od spoloč-
nosti Kráľova hora iba prenajíma-
la, nakoľko nemala na zaplatenie
dane z predaja majetku. Táto daň
síce od januára 2013 pre mestá a
obce neplatí, no mestskí poslanci
zámenu odkladali a z rokovania
zastupiteľstva ju dvakrát stiahli.
Do tretice zámenu pozemkov
schválili bez väčšej diskusie či
účasti aktivistov. K zámene by
podľa dohody medzi mestom a
spoločnosťou prišlo automaticky
aj po 30 rokoch nájmu.

Kým mesto získa lúku nad Karlo-
vou Vsou s rozlohou 205 769
štvorcových metrov, spoločnosť
Kráľova hora získa dva pozemky
v Petržalke a Ružinove, ktoré
majú spolu výmeru 91 571 štvor-
cových metrov. 
Zmluvu o vzájomnom prevode
pozemkov musí primátor Brati-
slavy s investorom podpísať do
60 dní od dňa schválenia, inak
uznesenie stratí platnosť. Kúpna
cena oboch zamieňaných pozem-
kov bola stanovená na takmer
18,5 milióna eur. (mch)

Poslanci schválili zámenu Kráľovej
hory za dva mestské pozemky

Filiálka zostala čistá len niekoľko dní
NOVÉ MESTO
Iba niekoľko dní zostala čistá
lokalita Filiálka. Poslednú má-
jovú sobotu tu brigádnici
naplnili štyri veľkokapacitné
kontajnery odpadom. Brigádu
zorganizovala mestská časť
Nové Mesto v spolupráci s
občianskym združením Zelená
hliadka.

Pohľad na upratanú Filiálku však
nevydržal Novomešťanom dlho –
minulý týždeň tu našli opäť
porozhadzované smeti. „Žiaľ,
niektorých ľudí nezastaví nič.
Túto skládku nemajú na svedomí
bezdomovci, odpad sem musel
doniesť niekto z okolia. Mrzí nás,
keď si niekto neváži úsilie iných a
životné prostredie, v ktorom žije,“

povedal starosta Nového Mesta
Rudolf Kusý.
Matúš Čupka zo Zelenej hliadky
hovorí, že väčšina lokalít, ktoré
upracú, zostáva čistá . Na Filiálke
vidí systémový problém. „Musí-
me zmeniť prístup k Filiálke, po-
staviť ju na nohy, zapojiť miest-
nych obyvateľov, aby sa o lokali-
tu začali starať,“ dodal. (bnm)
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štvrtok 13. júna
� 10.30 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
� 14.00 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
� 15.00 - Dni starej hudby 2013,
Dvorana VŠMU, Zochova ulica
� 16.00 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - G. Verdi: Macbeth, His-
torická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - A. Grusková: Rabínka,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 20.00 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica

piatok 14. júna
� 9.00 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
� 13.00 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
� 15.00 - Dni starej hudby 2013,
Dvorana VŠMU, Zochova ulica
� 19.00 - Yasmina Reza: Kumšt,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
� 19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Dni starej hudby 2013,
Dvorana VŠMU, Zochova ulica
� 20.00 - V. Klimáček: Bubliny v
betóne, Divadlo Elledanse, Mileti-
čova ulica
� 20.00 - E.ON Jazz Night 2013,
Design Factory, Bottova ulica
� 20.30 - Tony Perez v Outlook
Bar & Lounge, Lindner Hotel Gal-
lery Central, Metodova ulica

sobota 15. júna
� 9.30 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
� 14.30 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
� 18.00 - R. Wagner: Lohengrin,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
�19.00 - L. Lochhead: Perfect Days,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Kollárovo ná-
mestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 20.30 - Tony Perez v Outlook
Bar & Lounge, Lindner Hotel Gal-
lery Central, Metodova ulica
� 21.00 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica

nedeľa 16. júna
� 9.30 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
� 11.00 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
� 14.00 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
� 15.00 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
� 18.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - G. Spiró: Kvarteto, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
�19.30 - Whitesnake, koncert, Ae-
gon Aréna NTC, Príkopova ulica
� 19.30 - Veľký svet malých hrdi-
nov, festival BBD, Bábkové di-
vadlo, Dunajská ulica
� 20.00 - V. Klimáček: Bubliny v
betóne, Divadlo Elledanse, Mileti-
čova ulica

pondelok 17. júna
� 11.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
�19.00 - F. Dürrenmatt: Komplic,
Malá scéna STU, Dostojevského
rad
� 19.00 - G. Puccini: Tosca, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica

� 19.00 - Večer s Adelou Banášo-
vou: Trochu inak, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon
Stone let me go, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie
� 20.00 - V. Klimáček: Bubliny v
betóne, Divadlo Elledanse, Mileti-
čova ulica
� 20.00 - Júnový večer Art Music
Orchestra, Kafe Scherz, Palisády

utorok 18. júna
�10.00 - J. Jaroš: Prasiatka sa vlka
neboja, Bábkové divadlo, Dunajs-
ká ulica
� 11.00 - P. Dobšinský: Mechúrik
- Koščúrik, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 14.00 - P. Dobšinský: Mechúrik
- Koščúrik, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�19.00 - L. Smoček: Čudné popo-
ludnie dr. Zvonka Burkeho, Di-
vadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - W. A. Mozart: Don Gio-
vanni, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - D. Ives: Venuša v kožu-
chu, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Miro Žbirka & Rádio
Viva Abbey Road Night, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája

streda 19. júna
� 10.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�10.00 - J. Jaroš: Prasiatka sa vlka
neboja, Bábkové divadlo, Dunaj-
ská ulica
� 11.00 - B. Britten: Kominárik,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
�14.00 - J. Jaroš: Prasiatka sa vlka
neboja, Bábkové divadlo, Dunaj-
ská ulica
�19.00 - W. Russel: Shirley Valen-
tine, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - D. Kelly: Siroty, Štúdio
SND, Pribinova ulica
�19.00 - Večer Milana Markoviča
(trochu inak), V-KLUB, Námestie
SNP
�19.30 - V. Klimáček: Veľká kilo-
vačka na námestí Billa Gatesa,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

� 20.00 - Jazz v Aréne: Jazzonan-
ce, koncert, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta

štvrtok 20. júna
�10.00 - J. Jaroš: Prasiatka sa vlka
neboja, Bábkové divadlo, Dunajs-
ká ulica
� 17.00 - J. Ďurovčík, Ľ. Feldek,
A. Popovič: Popolvár, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 18.00 - Koncertné impresie ži-
dovskej kultúry, Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca
�19.00 - N. V. Gogoľ: Revízor, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
�19.00 - G. Sibleyras, J. Dell: Půl-
druhé hodiny zpoždení, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - H. McCoy: Aj kone sa
strieľajú, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - S. Peltola: Malé peniaze,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske ná-
mestie

piatok 21. júna
� 9.00 - J. Romanovský: Princez-
ná Kukulienka, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica
�11.00 - J. Romanovský: Princez-
ná Kukulienka, Bábkové divadlo,
Dunajská ulica
� 17.00 - J. Ďurovčík, Ľ. Feldek,
A. Popovič: Popolvár, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
�19.00 - J. Korec: Spoveď II., Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Viva zbor! - Legenda o
rytieroch zo Sitna, Zimný štadión
O. Nepelu, Ulica odbojárov
�20.00 - Čechomor, koncert, Ate-
liér Babylon, Kolárska ulica

sobota 22. júna
�11.00 - T. Frešo: Narodil sa chro-
báčik, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 17.00 - Mesiáš, Slovenský
komorný orchester Bohdana War-
chala, Dóm sv. Martina
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
� 20.00 - Viva Musica! Festival
2013, Hlavné námestie

nedeľa 23. júna
� 18.00 - B. Brecht: Malomeštia-
kova svadba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.30 - P. Kolečko: Poker face,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 20.00 - Mark Knopfler and The
Band , NTC Aegon Aréna, Príko-
pova ulica
� 20.00 - Viva Musica! Festival
2013, Stará tržnica, Námestie SNP

pondelok 24. júna
�19.00 - G. Bizet: Carmen, Histo-
rická budova SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 19.00 - W. Douglas Home:
Rybárik kráľovský, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 20.00 - Viva Musica! Festival
2013, Stará tržnica, Námestie SNP
Green Buddha, Bratislava
� 20.30 - Odtiaľ-potiaľ (exclusi-
ve), Green Buddha, Zelená ulica

utorok 25. júna
� 19.00 - D. Tristram: Opačné
pohlavie, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
�19.00 - G. Verdi: Aida, Sála opery
a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. McDonagh: Stratiť
ruku v Spokane, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
�19.00 - Aischylos: Oresteia, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 21.00 - Viva Musica! Festival
2013, Stará tržnica, Námestie SNP

streda 26. júna
� 19.00 - A. P. Čechov: Čajka,
Sála činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - R. Baumgartner: Maria
Theresia, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - E. Borušovičová: 69 vecí
lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Večný manžel, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
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Ruský tank bol

slobodou pre

Petržalčanov
Už tri dni sme boli 3 až 4 rodiny
uchýlené v pivničnom kryte malej
vilky v susedstve nášho domu, kto-
rú pred pár dňami opustil nemec-
ký dôstojník. Bola tam dusná
atmosféra a ja s priateľom sme sa
radšej zdržiavali vonku.
Aj toho večera sme vyšli do blízkeho
okolia na prieskum. Prišli sme k
neďalekej železničnej trati. Všade
bolo ticho ako pred búrkou. O chví-
ľu sme začuli nejaký zvuk a z prítmia
sa vynorila čata nemeckých vojakov.
Pušky mali prehodené cez plecia a
ich pokrkvaný a zašpinený mundúr
svedčil o zákopovom živote. Bez
slova zmizli v tme. Neboli to tí z Ja-
níkovho dvora, ale zdecimovaní vo-
jaci Wehrmachtu, ustupujúci z pozí-
cií lužných lesov Starého hája. Uľa-
vilo sa nám na duši.
Z piatka na Bielu sobotu som sa roz-
hodol spať v našom dome. Nad rá-
nom ma zobudila strašná kanonáda.
Sovietska armáda začala niekde od
Magyarováru kaťušami ostreľovať
nemecké delostrelecké batérie na
bratislavskom Vodnom vrchu i na
Devínskej kobyle. Rakety lietali nad
Petržalkou a všetko sa otriasalo ako
pri zemetrasení. Polooblečený som
bleskovo vbehol do krytu. Tu bol
samý plač detí a nariekanie. Asi o pol
hodinu kanonáda utíchla.
Nevydržal som a vyšiel som s pria-
teľom do slnečného rána obzrieť
terén. Naskytol sa nám smutný po-
hľad na horiacu stanicu. Hlavná
poschodová budova a sklady boli v
plameňoch. Horela aj celá vlaková
súprava, ktorej vagóny boli naložené
nábytkom okupačných prominentov
a nestihla opustiť stanicu. Zrazu sme
zostali šokovaní. Pri železničnej
rampe na Orošvárskej ceste (Rusov-
ská ulica) stál tank T-34. Jeho posád-
ka opravovala niečo na pásoch. So
zmiešanými pocitmi sme sa priblíži-
li a akousi slovnou zmiešaninou sme
pozdravili. Jeden z posádky sa spý-
tal: „Kuda pošli Germani?“ ukázali
sme smerom k Viedenskej ceste. Av
tom sme si uvedomili, že ten tank, to
je sloboda pre Petržalčanov spod
šesťročnej okupácie. Ako šialení
sme leteli podať našim v kryte túto
radostnú správu. Jaroslav Gustafik

KONIEC

NA ŽELEZNIČNEJ TRATI
medzi odbočkou Močiar a želez-
ničnou stanicou Bratislava Vajno-
ry zrazil vlak 63-ročného Brati-
slavčana. Poškodený sa postavil
na koľaje, keď sa k miestu, kde sa
nachádzal, blížil vlak. Rušňovo-
dič ihneď použil výstražné zvuko-
vé znamenie a rýchlobrzdu, zráž-
ke s mužom však pre krátku
vzdialenosť zabrániť nedokázal.
Muž bol na mieste mŕtvy.
NA KRIŽOVATKE HRAD-
SKEJ A ESTÓNSKEJ pri hád-
ke dvoch mužov vytiahol jeden z
nich z vrecka bundy zbraň a
vystrelil na druhého. Nakoľko
išlo o plynovú zbraň, 19-ročný
Bratislavčan utrpel opuch očí. Na
mieste ho ošetrili zdravotníci.
Zranenie si nevyžiadalo prácene-
schopnosť, no 23-ročný strelec z
Bratislavy je podozrivý zo spá-
chania priestupku proti občian-
skemu spolunažívaniu.
V JAROVCIACH do ramena
Dunaja spadol muž. Hasiči vy-
tiahli telo 57-ročného Bratislavča-
na bez známok života. Privolaný
lekár konštatoval, že smrť nastala
utopením, nariadil však pitvu,
ktorá určí presnú príčinu.
NA CHROBÁKOVEJ ULICI
polícia zadržala dvoch mužov,
ktorí v jednom z bytov vyrábali
drogy. Byt prenajal 36-ročný
Peter 38-ročnému Martinovi a ten
v ňom vyrábal a predával omam-
né látky. Drogy vyrábal z liekov,
ktoré kupoval v rôznych lekár-
ňach v Bratislave a od neznámych
osôb. Obaja obvinení drogy kon-
zumovali. Expertíza ukázala, že
išlo o metamfetamín. Obvineným
hrozí trest odňatia slobody vo
výške 4-10 rokov. (mch)

K najvýznamnejším stavbám z
obdobia medzi dvoma svetový-
mi vojnami patrí v Bratislave
obytný komplex Avion. Obrov-
ský solitér na pôdoryse písmena
E so 120 jedno až štvorizbový-
mi bytmi na šiestich podlažiach
bol v Bratislave v roku 1930
novinkou. 
Podľa pôvodného návrhu mal byť
ešte väčší. Stredné krídlo malo
mať 10 podlaží, bočné krídla mali
mať byty na 8 podlažiach. Blok
postavili na západnom konci vte-
dajšieho predmestia Blumentál,
na mieste zbúraných hospodár-
skych stavieb už zaniknutého
majera baróna Walterskirchena.
Z dvoch neďaleko seba situova-
ných brán vonkajšieho mestského
opevnenia, Špitálskej a Schön-
dorfskej, vychádzali už v stredo-
veku smerom na východ cesty,
ktoré sa navzájom pretínali a kri-
žovali v priestore, kde v roku
1928 postavil architekt Juraj Tva-
rožek objekt známy ako Metro-
pol. Na východ od križovatky,
ktorá mala pôdorys rozťahaného
písmena X, sa od polovice 18.
storočia formovalo predmestie
Blumentál s dvoma paralelnými
ulicami, Hornou a Dolnou kríž-
nou (či Krížovou) ulicou. Zástav-
ba bola prízemná, len výnimočne
sa objavil poschodový objekt. 
Architekt Josef Marek dal Avio-
nom celému územiu novú mier-
ku. Novostavba bola vo svojom
prostredí aj inak výnimočná. Bol
to strohý objekt bez jediného
dekoratívneho prvku, pôsobiaci
len svojou monumentalitou. Na
rozdiel od susedného blumentál-
skeho kostola, ktorý zatienil, a
blízkej len o pár rokov staršej bu-
dovy Lekárskej fakulty od archi-
tekta K. Šilingera, pripomínajúcej
architektúru pražskej Legiobanky.
V podobnom štýle postavil Marek
ešte pred pár rokmi evanjelickú
školu v Petržalke a evanjelický
kostol v Trnave. 
Aj na trojuholníkovej ploche
medzi traťou električky pri múre
záhrady Štátnej (neskôr Fakult-
nej) nemocnice a traťou pokraču-
júcou na Krížnu ulicu stáli pôvod-

ne prízemné domy. Žili tam drob-
ní remeselníci, ale najmä služob-
níctvo naproti stojaceho paláca
Esterházyovcov (pôvodne Aspre-
montovcov, na konci 19. storočia
Schiffbeckovcov). 
Po postavení Avionu sa ukázalo
ako vhodné zdemolovať chudob-
né domy na trojuholníkovej plo-
che pred ním a na ich mieste zria-
diť park. Pôvodný park, patriaci k
palácu, bol vtedy pomerne zaned-
baný, skoro odsúdený na zánik.
Na jeho ploche vznikali provizór-
ne a neskôr aj stále objekty
Lekárskej fakulty. Asi jedna treti-
na plochy barokového parku
zanikla. Drevené baraky, ktoré
slúžili viac desaťročí vysokoško-
lákom ako internáty a utečencom
z Ruska ako chudobné obydlia,
sú našťastie odstránené, historic-
ký park na ich miestach rekulti-
vovaný. To sa však v roku 1930
nikto neodvážil predpokladať.
Akoby náhradou za zničený his-
torický park mala byť plocha
pred Avionom.
V rokoch 1932-33 tam mimoriad-
ne skúsený záhradník Josef Mišák
(1866 až 1939) vybudoval park,
ktorý bol malou botanickou
záhradou. Mal už za sebou skúse-
nosti zo zakladania a údržby zná-
meho arboréta grófa Ambrozyho
v Mlyňanoch, kde pôsobil od
roku 1893. Pochádzal zo severo-

východných Čiech a bohaté skú-
senosti získal už ako záhradnícky
učeň v rodných Čechách a potom
na viacerých miestach v Nemec-
ku. Po prvej svetovej vojne sa
presťahoval do Bratislavy. Jeho
dielom bola rekultivácia Au-
parku na južnom brehu Dunaja
(teraz Sad Janka Kráľa), ako aj
nová úprava časti parku pred
budovou Mestského divadla.
Okolo vtedy nového Hviezdosla-
vovho pomníku dal vysadiť rad
vzácnych tují vyšľachtených v
Mlyňanoch. V parku pri Avione
vysadil 160 druhov vzácnych,
prevažne stálo zelených drevín
pochádzajúcich z celého sveta.
Necelých sto z nich sa dodnes
zachovalo. Parčík je relatívne
dobre udržiavaný, suché odumre-
té konáre stromov pri chodníku
však nemá kto odrezať.
Tuje z Hviezdoslavovho námes-
tia odstránili v 50. rokoch, keď
premiestnili pomník P. O. Hviez-
doslava z pôvodného miesta na
dnešnú úroveň. Dôvodom bola
úprava námestia na veľké prázd-
ne priestranstvo, potrebné na
manifestácie. Mišákovým die-
lom bola aj záhradná úprava
areálu bývalých vinohradov na
súkromný park, ktorý patril k
sanatóriu profesora MUDR.
Karla Kocha. Štefan Holčík

Foto - autor

Parčík pred Avionom bol malou
botanickou záhradou v centre mesta 

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA
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vyjdú o dva týždne
27. júna 2013

V Národnom

divadle budú

štyri derniéry
STARÉ MESTO
Slovenské národné divadlo
uvedie v júni hneď štyri der-
niéry. Poslednýkrát sa tu budú
hrať tri opery a jedna činoher-
ná inscenácia.
Po 16 rokoch na doskách Sály
opery a baletu SND končí Tosca
od Giacoma Pucciniho. Derniéra
bude v pondelok 17. júna 2013 o
19.00 h.
S bratislavskými divákmi sa roz-
lúči aj druhá Pucciniho opera
Bohéma, ktorá mala na prvej
scéne premiéru pred takmer 19
rokmi. Bratislavčania ju môžu
vidieť naposledy v piatok 28.
júna 2013 o 19.00 h.
Po trištvrte roku zmizne z javis-
ka Historickej budovy SND
neoromantická opera Rolanda
Baumgartnera Maria Theresia.
Jej derniéra bude v stredu 26. jú-
na 2013 o 19.00 h.
Poslednou júnovou derniérou bu-
de Čajka od Antona Pavloviča
Čechova. Na scéne Sály činohry
SND sa udržala necelých 15 me-
siacov, premiéru mala 31. marca
2012. Derniéra bude v stredu 26.
júna 2013 o 19.00 h. (ado)

STARÉ MESTO
Laco Lučenič alias 2L pozýva
na ochutnávku pripravované-
ho predstavenia voľného po-
kračovania obľúbeného Di-
vadla hudby Satisfactory, kto-
ré má na konte vyše 60 repríz
na Slovensku i v zahraničí.
Večer s názvom Satisfactory
Plugged & Multimedial je plný
autenticity, historických fak-
tov, zaujímavých informácií,
ale hlavne hudby z bohatej his-
tórie popmusic.

Autentické hudobné nástroje, pri-
rodzená interpretácia slávnych
skladieb v kombinácii živého hra-
nia, deejayingu a moderných
technológií – to všetko v kontexte
autentických informácií z oblasti
vzniku a produkcie legendárnych
nahrávok zaručuje neopakovateľ-
ný zážitok. 
Autor a moderátor viacerých
hudobných relácií v slovenských
rádiách a televíziách špecific-
kým a ojedinelým spôsobom pri-
bližuje hudbu rôznych období s

porozumením pre súčasné tech-
nologické postupy a multime-
diálne ponímanie kultúrnych
projektov. Pristupuje k danej pro-
blematike s bohatými skúsenos-
ťami štúdiového hudobníka a
producenta so širokým záberom
a multiinštrumentalistickým hu-
dobným myslením.
Lučeničov večer vo V-klube bude
21. júna 2013 o 19.00 h a bude
jedinečnou a neopakovateľnou
verziou jeho súčasných hudob-
ných aktivít. (dob)

Laco Lučenič predstaví vo Véčku
Satisfactory Plugged & Multimedial

NOVÉ MESTO
V nedeľu 30. júna 2013 čaká
Bratislavu prvý bežecký festival
- Run Fest, ktorého súčasťou
bude BEH SI TY Polmaratón.
Behať sa bude na Železnej
studničke a atraktívny pro-
gram bude pripravený pre všet-
ky vekové kategórie.
Prvý ročník letného Saguaro Run
Festu na Železnej studničke orga-
nizuje agentúra Quinta Essentia.
Celodenný bežecký program
odštartuje o 10.00 h beh detí do
10 rokov na 500 m. Potom bude
nasledovať funny Beh detí v kočí-
ku na 3,5 km, bez obmedzenia
veku dieťaťa. Kategóriu určuje
ten, kto tlačí kočík (muž/žena).
Na Partizánskej lúke si budú

môcť deti vyskúšať šikovnosť
počas Orientačného behu detí. Pri
všetkých behoch detí je dovolený
sprievod dospelej osoby.
Od 10.00 do 13.00 h bude možné
zapojiť sa do súťaže Beh na mies-
te bez obmedzenia veku a pohla-
via. Tímovou disciplínou bude
Štafeta 4x4 (štyria bežci na štyri
úseky po cca 4 km) o 14.00 h.
Vyvrcholením programu bude o
17.00 h BEH SI TY Polmaratón
na značenej certifikovanej trati a
beh na 10 km so spoločným štar-
tom.
Prihlásiť sa možno už teraz pro-
stredníctvom www.mojevent.sk.
Prezentácia bežcov sa začína v
deň preteku o 8.00 h, koniec je
vždy 30 minút pred štartom

behu. Beží sa po pevnom po-
vrchu - asfalt a kamenná dlažba.
Štart a cieľ je pred bufetom pri
amfiteátri.
Generálnym partnerom letného
Saguaro Run Festu je spoločnosť
Lidl SR, ktorá zabezpečí vysade-
nie jedného stromu za každého
registrovaného bežca! Stromy
budú vysádzať Mestské lesy
Bratislava v lokalite nad Peknou
cestou na jeseň tohto roka.
Pre účastníkov Run Festu bude
zabezpečená kyvadlová doprava
zo záchytného parkoviska v
Mlynskej doline. Pre účastníkov
štafety bude zabezpečený odvoz
na odovzdávky autobusom z
parkoviska nad Partizánskou
lúkou. (ado)

Na Železnej studničke bude bežecký
festival a  BEH SI TY polmaratón

 MÔJ NOVÝ BYT BUDE 
TAM, KDE TO ŽIJE.

WWW.PANORAMACITY.SK

ZVÝHODNENÉ CENY DO 

30. JÚNA

NOVÉ BÝVANIE V CENTRE MESTA A V CENTRE DIANIA.
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Vyšetrenie na biorezonanènom skeneri DIACOM

€

www.komhelp.meu.zoznam.sk

V sobotu bude

vo Vajnoroch

Deň poľovníkov
VAJNORY
V sobotu 15. júna 2013 bude
vo Vajnoroch v Parku pod li-
pami jubilejný 10. ročník Dňa
poľovníkov. Organizujú ho
mestská časť Vajnory, Zdru-
ženie poľovníkov a Poľnohos-
podárske družstvo Vajnory.
Program  je zameraný na oslavy
147. výročia založenia dychovej
hudby vo Vajnoroch. Začína  sa
o 15.00 h vystúpením Vojenskej
dychovej hudby Ozbrojených síl
SR, ďalej sa predstaví  spevokol
Nádej z obce Cabaj-Čápor, mlá-
dežnícky dychový orchester
FOR Bratislava a Vajnorská dy-
chovka.
O 18.15 h pôjde sprievod poľov-
níkov od Kultúrneho zariadenia
Baničova do Kostola Sedembo-
lestnej Panny Márie, kde bude
slávnostná sv. omša. Po nej pro-
gram pokračuje od 19.30 h ľudo-
vou veselicou.
Počas celého dňa bude k dispo-
zícii množstvo stánkov s občer-
stvením, Združenie poľovníkov
ponúkne výborný guláš z diviny,
pre deti bude možnosť zastrieľať
si z luku a pozrieť si vystúpenie
s dravými vtákmi a ukážky
výcviku psov. (vjn)

BA City Beats

bude napokon

na Tyršáku
PETRŽALKA
Organizátori prvého ročníka
hudobného festivalu BA City
Beats definitívne potvrdili, že
podujatie bude 20. a 21. júna
2013 na Tyršovom nábreží.
Vrásky na čele im robil rozvod-
nený Dunaj, ktorý areál minulý
týždeň zaplavil, no voda cez
víkend opadla a mohli sa tak
začať čistiace práce, aby bolo
nábrežie na akciu pripravené.   
„Ešte vo štvrtok sme si mysleli, že
festival nebude možné usporiadať
pri Dunaji, a preto sme začali pre-
mýšľať nad vhodnými alternatí-
vami. Som ale rád, že voda opad-
la a vonku panuje slnečné poča-
sie, ktoré nám umožní držať sa
pôvodného plánu a zostať na Tyr-
šovom nábreží,“ uviedol zaklada-
teľ podujatia Jozef Poláček zo
spoločnosti Kuul Fabrik. Nič sa
nemení ani na pláne mať v areáli
dva veľkokapacitné stany. Prípad-
ný dážď teda návštevníci nepocí-
tia. (ado)

Veľký odpad

treba ukladať 

strategicky
PETRŽALKA
Petržalská samospráva prista-
vila túto jar Petržalčanom k do-
mom veľkokapacitné kontaj-
nery. Využili ich mnohí, nie však
veľmi efektívne. Pracovníci to-
tiž často odvážali kontajnery
poloprázdne.
Pri napĺňaní kontajnerov sa má
veľkorozmerný odpad čo najviac
rozložiť, aby zabral menej miesta
a aby sa do kontajnera  zmestilo
čo najviac odpadu. Obyvatelia
však často odhodili veľký odpad
vcelku, a tak mestská časť musela
vynaložiť viac financií na ich
odvoz. Niektorí odpad stavajú aj
vedľa kontajnerov, čo samosprá-
vu stojí dvakrát viac, aby odpad
odstránila. Miestny úrad preto na
Petržalčanov apeluje, aby
dodržiavali pravidlá a šetrili tak
peniaze najmä sebe.
Petržalka pristavila tento rok už
50 veľkokapacitných kontajne-
rov, v piatok 14. júna 2013 pridá
ešte ďalších dvadsať. (mch)

RAČA
V dňoch 15. a 16. júna 2013 sa
uskutoční v priestoroch starého
rušňového depa Bratislava -
Východ už 15. celoslovenský
zraz historických železničných
vozidiel - Rendez 2013, ktorý je
zároveň oslavou 165. výročia
železníc na Slovensku. 
Program sa v oba víkendové dni
začne o 10.00 h. Návštevníci sa

môžu tešiť na výstavy historic-
kých vozidiel, vyhliadkové jazdy,
súbežnú jazdu dvoch parných
vlakov, jazdy na parnom rušni,
motorovej drezine, historickej
električke a historickom autobu-
se, hry pre deti, koncert C. a k.
komorného dychového orchestra
či nočné fotografovanie (len v
sobotu od 20.30 do 21.30 h).
Podrobný program aj s časovým

harmonogramom odchodov his-
torických vlakov z rôznych želez-
ničných staníc nájdete na račian-
skej webstránke www.vlaky.net 
Dospelí zaplatia vstupné 5 eur,
deti od 6 do 15 rokov 3 eurá. Pre
návštevníkov bude zabezpečená
aj kyvadlová doprava zo želez-
ničných staníc Bratislava - Vý-
chod, Bratislava - Hlavná stanica
a Bratislava - Vinohrady. (mch)

Cez víkend bude v Starom depe
v Rendezi zraz historických vlakov

BRATISLAVA
Mestskí poslanci minulý týž-
deň schválili zámenu pozem-
kov medzi mestom Bratislava
a spoločnosťou Kráľova hora,
s.r.o. Ide o zámenu súkrom-
ných pozemkov na Kráľovej
hore za mestské pozemky v
Petržalke a Ružinove.
Mesto sa rozhodlo zachrániť lúku
na základe petície, ktorou občania
bojovali proti výstavbe v lese. Lú-
ku Kráľova hora získala spoloč-
nosť Kráľova hora, s.r.o., v dražbe
majetku zadlženého Devína.

Bratislavská samospráva si nie-
koľko mesiacov lúku od spoloč-
nosti Kráľova hora iba prenajíma-
la, nakoľko nemala na zaplatenie
dane z predaja majetku. Táto daň
síce od januára 2013 pre mestá a
obce neplatí, no mestskí poslanci
zámenu odkladali a z rokovania
zastupiteľstva ju dvakrát stiahli.
Do tretice zámenu pozemkov
schválili bez väčšej diskusie či
účasti aktivistov. K zámene by
podľa dohody medzi mestom a
spoločnosťou prišlo automaticky
aj po 30 rokoch nájmu.

Kým mesto získa lúku nad Karlo-
vou Vsou s rozlohou 205 769
štvorcových metrov, spoločnosť
Kráľova hora získa dva pozemky
v Petržalke a Ružinove, ktoré
majú spolu výmeru 91 571 štvor-
cových metrov. 
Zmluvu o vzájomnom prevode
pozemkov musí primátor Brati-
slavy s investorom podpísať do
60 dní od dňa schválenia, inak
uznesenie stratí platnosť. Kúpna
cena oboch zamieňaných pozem-
kov bola stanovená na takmer
18,5 milióna eur. (mch)

Poslanci schválili zámenu Kráľovej
hory za dva mestské pozemky

Filiálka zostala čistá len niekoľko dní
NOVÉ MESTO
Iba niekoľko dní zostala čistá
lokalita Filiálka. Poslednú má-
jovú sobotu tu brigádnici
naplnili štyri veľkokapacitné
kontajnery odpadom. Brigádu
zorganizovala mestská časť
Nové Mesto v spolupráci s
občianskym združením Zelená
hliadka.

Pohľad na upratanú Filiálku však
nevydržal Novomešťanom dlho –
minulý týždeň tu našli opäť
porozhadzované smeti. „Žiaľ,
niektorých ľudí nezastaví nič.
Túto skládku nemajú na svedomí
bezdomovci, odpad sem musel
doniesť niekto z okolia. Mrzí nás,
keď si niekto neváži úsilie iných a
životné prostredie, v ktorom žije,“

povedal starosta Nového Mesta
Rudolf Kusý.
Matúš Čupka zo Zelenej hliadky
hovorí, že väčšina lokalít, ktoré
upracú, zostáva čistá . Na Filiálke
vidí systémový problém. „Musí-
me zmeniť prístup k Filiálke, po-
staviť ju na nohy, zapojiť miest-
nych obyvateľov, aby sa o lokali-
tu začali starať,“ dodal. (bnm)
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BA City Beats

bude napokon

na Tyršáku
PETRŽALKA
Organizátori prvého ročníka
hudobného festivalu BA City
Beats definitívne potvrdili, že
podujatie bude 20. a 21. júna
2013 na Tyršovom nábreží.
Vrásky na čele im robil rozvod-
nený Dunaj, ktorý areál minulý
týždeň zaplavil, no voda cez
víkend opadla a mohli sa tak
začať čistiace práce, aby bolo
nábrežie na akciu pripravené.   
„Ešte vo štvrtok sme si mysleli, že
festival nebude možné usporiadať
pri Dunaji, a preto sme začali pre-
mýšľať nad vhodnými alternatí-
vami. Som ale rád, že voda opad-
la a vonku panuje slnečné poča-
sie, ktoré nám umožní držať sa
pôvodného plánu a zostať na Tyr-
šovom nábreží,“ uviedol zaklada-
teľ podujatia Jozef Poláček zo
spoločnosti Kuul Fabrik. Nič sa
nemení ani na pláne mať v areáli
dva veľkokapacitné stany. Prípad-
ný dážď teda návštevníci nepocí-
tia. (ado)

Veľký odpad

treba ukladať 

strategicky
PETRŽALKA
Petržalská samospráva prista-
vila túto jar Petržalčanom k do-
mom veľkokapacitné kontaj-
nery. Využili ich mnohí, nie však
veľmi efektívne. Pracovníci to-
tiž často odvážali kontajnery
poloprázdne.
Pri napĺňaní kontajnerov sa má
veľkorozmerný odpad čo najviac
rozložiť, aby zabral menej miesta
a aby sa do kontajnera  zmestilo
čo najviac odpadu. Obyvatelia
však často odhodili veľký odpad
vcelku, a tak mestská časť musela
vynaložiť viac financií na ich
odvoz. Niektorí odpad stavajú aj
vedľa kontajnerov, čo samosprá-
vu stojí dvakrát viac, aby odpad
odstránila. Miestny úrad preto na
Petržalčanov apeluje, aby
dodržiavali pravidlá a šetrili tak
peniaze najmä sebe.
Petržalka pristavila tento rok už
50 veľkokapacitných kontajne-
rov, v piatok 14. júna 2013 pridá
ešte ďalších dvadsať. (mch)

RUŽINOV
Ružinovčania si svojpomocne
vyčistili a skrášlili zeleň na Ku-
peckého ulici. Mestská časť
Ružinov tak pokračuje v revita-
lizácii predzáhradiek a verej-
ných priestranstiev. 

Obyvateľom Kupeckého ulice pri
sadení živého plota, orezávaní
kríkov a vytrhávaní buriny pomá-
hali aj starosta, miestni poslanci a
zamestnanci miestneho úradu.
Ružinovská samospráva získala
na revitalizáciu verejných priesto-

rov 12 800 eur z Nadácie SPP.
Obnovou už prešla predzáhradka
na Komárnickej ulici a skrášlenie
ešte len čaká ružový záhon na
Martinčekovej ulici. Pri revitali-
zácií samospráva vždy spolupra-
cuje s obyvateľmi. (mch)

Na Kupeckého skrášlili verejný priestor V sobotu bude

vo Vajnoroch

Deň poľovníkov
VAJNORY
V sobotu 15. júna 2013 bude
vo Vajnoroch v Parku pod li-
pami jubilejný 10. ročník Dňa
poľovníkov. Organizujú ho
mestská časť Vajnory, Zdru-
ženie poľovníkov a Poľnohos-
podárske družstvo Vajnory.
Program  je zameraný na oslavy
147. výročia založenia dychovej
hudby vo Vajnoroch. Začína  sa
o 15.00 h vystúpením Vojenskej
dychovej hudby Ozbrojených síl
SR, ďalej sa predstaví  spevokol
Nádej z obce Cabaj-Čápor, mlá-
dežnícky dychový orchester
FOR Bratislava a Vajnorská dy-
chovka.
O 18.15 h pôjde sprievod poľov-
níkov od Kultúrneho zariadenia
Baničova do Kostola Sedembo-
lestnej Panny Márie, kde bude
slávnostná sv. omša. Po nej pro-
gram pokračuje od 19.30 h ľudo-
vou veselicou.
Počas celého dňa bude k dispo-
zícii množstvo stánkov s občer-
stvením, Združenie poľovníkov
ponúkne výborný guláš z diviny,
pre deti bude možnosť zastrieľať
si z luku a pozrieť si vystúpenie
s dravými vtákmi a ukážky
výcviku psov. (vjn)
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