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BRATISLAVA
Aj keď na začiatku júna poča-
sie kúpania chtivým Bratislav-
čanom veľmi neprialo, minu-
lotýždňové horúčavy vynahra-
dili bratislavským letným kú-
paliskám návštevnosť aj tržby.
Obe sú v porovnaní s rovna-
kým časovým obdobím minu-
lého roka vyššie.
Na kúpaliskách Rosnička a Del-
fín sa dá voda v bazénoch ohrie-
vať a verejnosti tak boli obe
kúpaliská sprístupnené už 8. júna
2013. Všetky ostatné letné kúpa-
liská otvorili o týždeň neskôr -
14. júna 2013. „Počas prvých
dvoch dní nám na Rosničku a

Delfín prišlo približne 200
návštevníkov, ale už teraz v
týchto horúcich dňoch sa nám
rapídne zvyšuje návštevnosť,“
uviedol riaditeľ Správy telový-
chovných a rekreačných zariade-
ní hlavného mesta SR Bratislavy
(STaRZ) Jozef Chynoranský.
Bratislavské letné kúpaliská k
23. júnu 2013 navštívilo  presne
45 151 osôb. V porovnaní s rov-
nakým dátumom spred roka na-
vštívilo na začiatku sezóny kúpa-
liská až o 3684 ľudí viac. 
„Na letných kúpaliskách v sprá-
ve STaRZ sme k 23. júnu 2013
dosiahli  tržby 117 223 eur, čo je
o 19 112 eur viac ako v rovna-

kom  období minulého roku,“
uviedla ekonomická námestníč-
ka STaRZ Zlatica Čemanová.
Najviac návštevníkov (12 669) a
najvyššie tržby (37 737 eur) boli
doposiaľ na Kúpalisku Rosnič-
ka. Najmenej návštevníkov
(2210) a najnižšie tržby (5133
eur) malo Kúpalisko Krasňany.
„Na Kúpalisku Delfín v tomto
roku pribudol nový bočný vstup,
ktorý je bezbariérový a zabezpe-
čuje väčší komfort hlavne pre
rodičov s kočíkmi a pre zdravot-
ne postihnutých občanov, nakoľ-
ko pôvodný vstup je po strmých
schodoch,“ uviedol J. Chynoran-
ský Martina Chudá

Najviac ľudí zatiaľ chodí na Rosničku

Vynovené Zlaté piesky zostávajú letným kúpaliskom s najnižším vstupným. Foto - Juraj Mladý

Na Zlatých

pieskoch

je nová pláž
RUŽINOV
Na Zlatých pieskoch sa začala
prvá etapa revitalizácie. Pri-
budla piesková pláž, lavičky,
odpadkové koše, preliezačky
pre deti, záchranárska veža či
fitnes stroje pre verejnosť v
lesíku neďaleko pláže. Zmenili
sa však aj ceny vstupného.
Pri vstupe upúta najmä necelých
tisíc štvorcových metrov novej
piesočnej pláže s detskou lano-
vou pyramídou a kombinovanou
preliezačkou. Areál tiež presvetli-
li výrubom chorých a život ohro-
zujúcich stromov, čo v podvečer
trochu predĺži dopad slnečných
lúčov na hlavnú pláž.
„Prvá etapa revitalizácie nás
vyšla na 70-tisíc eur. Financovali
sme ju z vlastných zdrojov orga-
nizácie,“ uviedol riaditeľ organi-
zácie Správy telovýchovných a
rekreačných zariadení Bratislavy
(STaRZ) Jozef Chynoranský.
Druhá etapa revitalizácie bude
budúcu sezónu. Počas nej by mali
pribudnúť móla do vody, nové
záchody, prezliekarne a sprchy na
hlavnej pláži. Celkový rozpočet
sa odhaduje na 150-tisíc eur.
Dospelí zaplatia túto sezónu za
vstup na Zlaté piesky 2,50 eur, čo
je o 50 centov viac ako vlani. Štu-
denti zaplatia 2,30 eur a deti 2
eurá. V porovnaní s ostatnými
kúpaliskami v Bratislave patria
Zlaté piesky stále medzi kúpalis-
ká s najnižším vstupným. (mch)

S Bratislavským

krajom nie sú

ľudia stotožnení
BRATISLAVA
Obyvateľov Bratislavského kra-
ja veľmi netrápi súčasné vyme-
dzenie kraja, ktorý tvoria Brati-
slava a okresy Malacky, Pezinok
a Senec. Vyplýva to z prieskumu
verejnej mienky, ktorý pre Bra-
tislavské noviny robila Agentúra
MVK v polovici júna na vzorke
603 respondentov.
Súčasné vymedzenie kraja vyho-
vuje len 38,9 % opýtaných, nevy-
hovuje 22,7 % , podľa ktorých by
mala byť Bratislava samostatným
krajom. Významnej skupine je to
úplne jedno (28,8 %).
S podmienkami života v kraji je
spokojných 23,7 % ľudí, spokoj-
ných tak napoly je až 52,5 % a pä-
tina je nespokojná (20,9 %).
V súvislosti s jesennými voľbami
krajskej samosprávy len 18,6 %
opýtaných by volilo tú istú stranu
ako v parlamentných voľbách,
11,9 % stranu, ktorá sa v kraji naj-
viac angažuje, 21,4 % by sa roz-
hodlo podľa volebného programu
a 28,8 % podľa kandidátov. Nešlo
by voliť len 12,3 % opýtaných.
Najvyššiu podporu spomedzi poli-
tických strán má v Bratislavskom
kraji SMER-SD (33,6 %) pred
stranou Nová väčšina-Dohoda
(17,8 %), preferenčne tretí najsil-
nejší sú Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti (14,5 %). Nasledujú
KDH (11,4 %), SDKÚ-DS (8,4 %),
SaS (4,4 %), Most-Híd a SNS (obe
zhodne 2,3 %). (brn)

DELIVERY

KUPÓN 20%
Na nákup pri osobnom 
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Dosť bolo rečí,
treba konečne
začať aj robiť
Počúvať takmer denne z úst pri-
mátora, riaditeľa jeho kancelá-
rie  či hovorcu, že Bratislava na
nič nemá peniaze, je už poriadne
otravné. Prchkejšia povaha by už
dávno buchla do stola a poslala
ich kadeľahšie. Ešteže sa však v
tej prázdnej kase nájde dosť na
ich výplaty, aby nám mal aspoň
kto povedať, že na viac nám už
nezostalo. 
Situácia dospela do štádia, že
mestské časti žiadajú do vlastnej
správy mestský majetok, ktorý
chátra, o ktorý sa magistrát ne-
stará. Starostke Starého Mesta
došla trpezlivosť a verejne vyzva-
la primátora, aby mesto vrátilo
mestskej časti do správy Námestie
slobody a Námestie Eugena Su-
choňa. Mesto sa totiž o tieto prie-
stranstvá nestará, výsledkom je
zanedbaná zeleň a množstvo od-
padkov na Gottwalďáku, zničená
dlažba a preplnené odpadkové
koše pred Redutou. To nie je len
vizitka primátora či starostky, ale
nás všetkých. Zverili sme zrejme
správu mesta ľuďom, ktorí sa s
mimoriadnou obratnosťou vyhý-
bajú nielen škandálom, ale aj kaž-
dodennej poctivej správe mesta.
Ďalším smutným prípadom zlyha-
nia samosprávy mesta je areál bý-
valého velodrómu na Tehelnom
poli. Za dva a pol roka sa súčasné
vedenie magistrátu zmohlo na dve
nepodarené súťaže na jeho prená-
jom, až musel starosta Nového
Mesta požiadať o jeho zverenie do
správy mestskej časti. Ak nezíska-
jú na vybudovanie športového
parku peniaze z Nórska, urobia to
Novomešťania  za vlastné.
Ak sa niekomu darilo v Petržalke
štyri roky nič nerobiť a pritom vy-
volávať dojem, že od rána do ve-
čera sa ide roztrhať pre občana,
na úrovni mesta to už také ľahké
nie je. Celá Bratislava vidí, čo sa
v meste podarilo za dva a pol roka
naozaj urobiť, o čom  sa len stále
kecá  a na čo sa úplne kašle.
Po Bratislave sa začína hovoriť,
že nikto nemôže toľko dať, koľko
vie pán primátor sľúbiť. Dosť bo-
lo preto rečí, treba konečne začať
niečo aj robiť. Radoslav Števčík

Sporné výtlky

na priechode

opravilo mesto
STARÉ MESTO
Výtlky na priechode pre chod-
cov na Rigeleho ulici, na ktoré
sme upozornili v minulom čísle,
sú už opravené. Magistrát s
mestskou časťou Staré Mesto
sa sporili o to, kto ich má opra-
viť, nakoľko obaja tvrdili, že
ulicu spolu s chodníkom a
priechodom pre chodcov má v
správe ten druhý. Výtlky napo-
kon opravil magistrát.
Hovorca bratislavského magistrá-
tu Stanislav Ščepán ešte nedávno
tvrdil, že priechod cez Rigeleho
ulicu patrí do správy mestskej
časti Staré Mesto, ktorá ho má aj
opraviť. Hovorca Starého Mesta
Tomáš Halán však povedal, že od
roku 1992 má priechod pre chod-
cov na Rigeleho ulici v správe
mesto, nakoľko priechod sa na-
chádza na magistrátnej komuni-
kácii a navyše spája chodníky na
Rázusovom nábreží, ktoré spra-
vuje tiež mesto.
„Komunikácia, na ktorej sa
nachádza predmetný priechod pre
chodcov, nie je v správe mestskej
časti. Komunikácia na Rigeleho
ulici je v správe Starého Mesta až
od rohu prvej budovy, takéto pra-
vidlá platia od roku 1992, keď
mestská časť dostala danú komu-
nikáciu do svojej správy. Magi-
strát tak opravil svoj priechod pre
chodcov na vlastnej komuniká-
cii,“ uviedol Halán.
Okrem výtlkov na priechode
opravilo mesto aj výtlky v strede
cesty na Rázusovom nábreží
kolmo od priechodu pre chodcov
na Rigeleho ulici. (mch) 

STARÉ MESTO
Medzinárodná súťaž na dodá-
vateľa rekonštrukcie Starého
mosta ešte neskončila. Mesto ju
vyhlásilo v januári, do 27.
marca 2013 mohli uchádzači
odovzdávať ponuky, a ani po
troch mesiacoch víťaz súťaže
nie je známy .
Dôvodom sú tisíc stranové ponu-
ky, ktoré porovnávajú a vyhodno-
cujú odborníci. Kto zrekonštruuje
Starý most, by sa mohlo rozhod-
núť už v najbližších dňoch.
„Takúto súťaž mesto ešte nezaži-
lo. Ide o tisíc stranové ponuky,
ktoré je veľmi náročné hodnotiť.
Skúmame položku za položkou,
ponuky sa porovnávajú navzá-
jom. Odborníci preverujú množ-
stvo technologických postupov,“
povedal predseda komisie dopra-
vy a informačných systémov
mestského zastupiteľstva Jozef

Uhler (SDKÚ-DS). Výberová
komisia by mohla o víťazovi roz-
hodnúť  už 24. júna 2013. Nie je
však vylúčené, že požiada niekto-
rých uchádzačov o doplnenie
ďalších informácií.
Víťaz vybuduje aj prvú etapu
električkovej trate do Petržalky -
zo Šafárikovho námestia po
Bosákovu ulicu, na ktorú mesto
žiada nenávratný finančný príspe-
vok z Operačného programu EÚ
Doprava.
Na zhotovenie stavby bude mať
víťaz 24 mesiacov. „Rozhodujúci
termín pre ukončenie rekonštruk-
cie je koniec roka 2015,“ uviedol
hovorca magistrátu Stanislav
Ščepán. Tento termín je totiž pod-
mienkou na čerpanie nenávratné-
ho príspevku na vybudovanie
električkovej trate do Petržalky.
Mesto počíta s ukončením pro-
jektu do polovice roku 2015, na

prípadné komplikácie si však
nechalo rezervu pol roka.
Podmienkou na výber zhotovite-
ľa stavby je, aby za posledné tri
roky mal skúsenosti s výstavbou
mosta ponad tečúcim tokom. Na
Slovensku sa za posledné tri roky
takýto projekt nerealizoval, mož-
no preto očakávať záujem zahra-
ničných firiem. Rekonštrukciu
mosta zaplatí Európska únia
(85%), štát (10%) a mesto Brati-
slava (5%). Podiel mesta predsta-
vuje 4,2 milióna eur.
Na oboch stranách mosta sa vybu-
dujú 4,5 metra široké lávky,
vymení sa konštrukcia mosta,
ktorá rozšíri plavebný priestor z
90 na 135 metrov, odstránia sa dva
piliere, ktoré sa nahradia jedným a
konečná zastávka autobusov sa zo
Šafárikovho námestia presunie na
Bosákovu ulicu, kde sa budú otá-
čať aj električky. (mch)

Dodávateľa rekonštrukcie Starého
mosta vyberajú už tri mesiace

RUŽINOV
Rekonštrukcia križovatky ulíc
Bajkalská - Prievozská je už
ukončená. Prestavbu realizoval
od polovice marca investor
administratívnej budovy Fo-
rum Business Center, ktorú
postavil na jej rohu. Náklady
na opravu križovatky sa vy-
šplhali na 3,6 milióna eur.
Počas rekonštrukcie križovatky
investor vybudoval nový asfalto-
vý koberec, na ktorom pribudli
odbočovacie jazdné pruhy, a to z
Prievozskej vľavo na Bajkalskú v
smere z centra aj z Ružinova a z
Bajkalskej vpravo na Prievozskú
z oboch smerov. Investor postavil
aj novú svetelnú signalizáciu a
bezbariérové priechody pre chod-
cov, ktorých súčasťou je aj zvu-
ková signalizácia pre nevidiacich.
Zmenili sa stredové ostrovčeky,
dopravné značenie a vybudovali
sa aj nové inžinierske siete. Na
Bajkalskej ulici pribudla vedľa
Forum Business Center MHD
zastávka, ktorá bude uvedená do
prevádzky o tri až štyri týždne, po
právoplatnom kolaudačnom roz-
hodnutí. Investor pôvodne nemal
rekonštruovať podchod križovat-

ky, no pri celkovej revitalizácii ho
napokon vymaľoval a nainštalo-
val v ňom i nové osvetlenie.
Výstavba Forum Business Centra
trvala približne 20 mesiacov.
Hlavným nájomcom budovy je
spoločnosť Slovak Telekom,
ktorá si vo Forum Business Cent-
re buduje novú centrálu. „Slovak
Telekom obsadil viac ako 80 %

plochy. Na prízemí bude trafika a
prevádzka verejného stravova-
nia,“ povedal zástupca investora
Roman Karabelli. Dodal, že
budova je prístupná verejnosti a
okrem spomínaného tam bude
ešte show room Telekomu a
zákaznícke centrum Telekomu
pre verejnosť. (mch)

Foto - Martina Chudá

Križovatka Bajkalská - Prievozská
je už rozšírená a priepustnejšia
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Transprojekt aj

mesto žiadajú

garancie
STARÉ MESTO
Developer revitalizácie Hlavnej
stanice a Predstaničného ná-
mestia - spoločnosť Transpro-
jekt garantuje mestu Bratisla-
va, že dokáže zrealizovať inves-
tičný projekt nazvaný Inter
City Centre (ICC). Realizova-
teľnosť projektu mali garan-
tovať medzinárodná poradens-
ká firma Savills GmbH a por-
tugalsko-britský prevádzkova-
teľ obchodných centier Sonae
Sierra.
Transprojekt predložil vedeniu
mesta stanovisko oboch zahranič-
ných investorov s tým, že projekt
je hodnoverný a realizovateľný.
Samospráva totiž žiadala garan-
cie, že sa projekt skutočne bude
realizovať. „Savills a Sonae Sier-
ra veria projektu a majú záujem o
spoluprácu so spoločnosťou
Transprojekt a príslušnými úrad-
mi tak, aby bol projekt úspešný a
prispel ku skvalitneniu mestského
prostredia v Bratislave,“ uviedol v
stanovisku Stephen Jung, riaditeľ
retail Savills GmbH.
Spoločnosť Transprojekt súčasne
požiadala zástupcov magistrátu o
garancie zo strany mesta, že exis-
tuje záujem samosprávy uvedený
projekt realizovať. Mesto totiž ani
po troch rokoch nezverilo po-
zemky, na ktorých sa má stavať, a
nevysporiadalo ani vlastné vzťa-
hy k týmto pozemkom, ktoré
majú v správe či prenájme tretie
osoby. Investor údajne v najbliž-
ších týždňoch plánuje podať žia-
dosť o prvé stavebné povolenie k
projektu.
Súčasné vedenie mesta zvažuje,
že odstúpi od zmluvy s investo-
rom o revitalizácii Hlavnej stani-
ce a Predstaničného námestia.
Investor v takom prípade mestu
hrozí súdom. (ado)

Obyvateľov

kraja najviac 

trápi stav ciest
BRATISLAVA
Obyvateľom Bratislavského
kraja najviac strpčuje život
stav a kvalita cestnej siete. Ako
najväčší problém to v priesku-
me verejnej mienky, ktorý pre
Bratislavské noviny robila
Agentúra MVK, označilo 32 %
opýtaných.
Priepustnosť cestnej siete označi-
lo za najväčší problém 17,2 %
obyvateľov Bratislavského kraja,
9,4 % považuje za najväčší pro-
blém bezpečnosť občanov. Ako
štvrtý najväčší problém života v
kraji vnímajú obyvatelia kvalitu a
fungovanie zdravotníckych poli-
kliník (9,4 %), ďalej bezdomov-
cov (8,6 %), stav životného pro-
stredia (5,3%) a cenové možnosti
prímestského bývania (4,9 %).
Pri súhrnnom hodnotení života v
Bratislavskom kraji označilo za
problém najviac opýtaných stav a
kvalitu cestnej siete (76,7 %), ďa-
lej bezpečnosť občanov (62,0 %),
bezdomovcov (61,5 %), kvalitu a
fungovanie zdravotníckych poli-
kliník (60,5 %), priepustnosť cest-
nej siete (59,0 %) a stav životné-
ho prostredia (56,2 %). Zhruba
tretina opýtaných označila mož-
nosť prímestského bývania a
športoviská, štvrtina dostupnosť
zdravotníckych polikliník a kvali-
tu odborných a stredných škôl.
Len pätina obyvateľov kraja po-
važuje za problém medzimestskú
autobusovú dopravu.
Prieskum pre Bratislavské noviny
robila Agentúra MVK od 12. do
17. júna 2013 na vzorke 603 res-
pondentov. (brn)

NOVÉ MESTO
Podchod na Trnavskom mýte
prešiel čiastočnou revitalizáci-
ou. Nadácia Orange v ňom uro-
bila Galériu optimistov. Na
všetkých stenách podchodu sú
vylepené portréty ľudí, ktorí
počas Dňa optimizmu 22.
marca podchodom prechádzali
a nechali sa odfotiť. 
Na portrétoch je spolu vyobraze-
ných 350 ľudí. Autormi fotografií
sú Šymon Kliman a Peter Frollo.
„Rovnako ako väčšina ľudí, aj my
sme videli stav, v akom sa toto
frekventované miesto nachádza.
V rámci našich možností a vzhľa-
dom na to, že v najbližšom čase
nie sú v pláne rozsiahlejšie opravy
alebo rekonštrukcia tohto pod-
chodu, sme urobili aspoň menšiu
verziu jeho úpravy. Nadácia
Orange nemá k dispozícii taký
objem finančných prostriedkov,
aby mohla, a ani by nemala pre-
vziať úlohu mesta, do ktorého
kompetencie takejto práce spada-
jú,“ uviedla Ivica Hricová z Oran-
ge Slovensko, a.s. Dodala, že

ľudia na výlep reagovali pozitív-
ne, až na pár negatívnych ohlasov
od ľudí, ktorým sa páčili viac
graffity. „Mesto vzhľadom na ne-
dostatok vlastných investičných
prostriedkov akceptovalo  ponuku
partnera,“ uviedol hovorca magi-
strátu Stanislav Ščepán.
Podchod na Trnavskom mýte pat-
rí magistrátu, o správu ho však
požiadala mestská časť Nové
Mesto. Magistrát jej ho však ne-
môže zveriť, pretože podchod je
súčasťou komunikácie nad ním.

Mestská časť má však aj napriek
tomu ambíciu podchod zveľadiť.
„Sme pripravení pomôcť, pri-
spieť, ale vyžaduje si to silného
partnera. A tým by podľa nášho
názoru mohol byť práve investor
Centrálu,“ uviedol hovorca Nové-
ho Mesta Marek Tettinger. Inves-
tor Centrálu má tiež záujem, aby
bol podchod čistý a bezpečný, pri-
čom by v ňom mohol mať ob-
chodné prevádzky, čím by mohol
získať. (mch)

Foto - Martina Chudá

V podchode na Trnavskom mýte je
Galéria optimistov Nadácie Orange

STARÉ MESTO
Súsošie sv. Floriána chýba na
Floriánskom námestí pred Blu-
mentálskym kostolom už od
roku 2007. Pamiatkový úrad
SR dal sochy spolu s centrál-
nym stĺpom zdemontovať a
zreštaurovať kvôli zlému stavu
súsošia. Reštaurátorské práce
však boli z dôvodu chýbajúcich
financií prerušené, a tak súsošie
momentálne iba leží v ateliéri a
čaká na svoju chvíľu.
Originálna kamenná hmota stĺpa
bola v havarijnom stave. Postup-
ne sa začala rozpadať a ruky, hla-
vy a iné časti sôch začali opadá-
vať a pádom z výšky sa rozbíjali.
Stĺp vykazoval statické poruchy a
posuny, pričom bol vyhotovený
už v roku 1732 a je zapísaný v
zozname kultúrnych pamiatok.
V roku 2005 vtedajšia mestská or-
ganizácia pamiatkovej obnovy
Paming urobila na súsoší zá-
chranné opatrenia - stabilizovala
kamennú hmotu, menšie časti

sôch, ako ruky či nohy, obalila
jemnými plastickými sieťami,
stĺp zasieťovala do nerezovej siete
a ochránila ho prístreškom. Opat-
renia boli iba dočasné, a preto v
roku 2007 dal Pamiatkový úrad
SR súsošie zdemontovať. Odvte-
dy sa reštauruje v ateliéri spoloč-
nosti Villard, v.o.s.
„Boli vyhotovené nové odliatky
všetkých sôch a vyčnievajúcich
prvkov. Zreštaurované časti zde-
montovaného súsošia okrem
oblakového stĺpa boli prevezené a
uložené v depozitári Galérie
mesta Bratislavy,“ uviedla vedúca
organizácie Generálneho investo-
ra Bratislavy Dana Zálešáková.
Pre nedostatok finančných pro-
striedkov v rozpočte mesta boli
však práce ku koncu roka 2008
prerušené. Celkové náklady sú
465-tisíc eur, preinvestovalo sa už
249-tisíc eur a na dokončenie
chýba 216-tisíc eur.
Mestské zastupiteľstvo vlani
schválilo zánik Pamingu a zlúčilo

ho s príspevkovou organizáciou
Generálny investor Bratislavy
(GIB). GIB po prevzatí súsošia do
správy skonštatoval aj nevyhovu-
júci stav kamenného podstavca,
ktorý zostal na námestí a momen-
tálne chátra v dôsledku za-
stavených reštaurátorských prác.
„GIB následne informoval mesto
o aktuálnom stave súsošia a
požiadal o poskytnutie finanč-
ných prostriedkov na dokončenie
reštaurátorských prác, aby bolo
možné reštaurovanie súsošia
dokončiť v termíne do septembra
2014 a prinavrátiť ho na Florián-
ske námestie,“ uviedla Zálešáko-
vá. Od roku 2009 žiadal ešte Pa-
ming o pridelenie financií na do-
končenie opravy súsošia. Dodnes
však neúspešne. Podľa Zálešáko-
vej má byť schvaľovanie finanč-
ných prostriedkov na dokončenie
reštaurácie zaradené do zmeny
rozpočtu na rok 2013 na najbliž-
šom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva. (mch)

Súsošie sv. Floriána chýba pred
Blumentálskym kostolom 6 rokov

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Brati-
slave hľadá svedkov dopravnej nehody zo
dňa 16. 6. 2013, keď okolo 15.45 h v Bratisla-
ve – Jarovciach na Ovocnej ulici vodič au-
tobusu MHD zn. Iveco červenej farby narazil
do pred ním jazdiacej Škody Fabia červenej
farby občana ČR, ktorý sa s vozidlom na ulici
otáčal. Pri nehode došlo k ľahkému zraneniu
spolujazdkyne v aute. Pri vyšetrovaní bolo
zistené, že v čase nehody sa mali na mies-
te nachádzať neznámi cyklisti.
Svedkovia sa môžu prihlásiť osobne na Odde-
lení dopravných nehôd v budove Okresného
riaditeľstva PZ v Bratislave 5 na Nám. hrani-
čiarov 1/A, alebo telefonicky na čísla 09610
35551, 9610 25606 prípadne na číslo 158.
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Dobrovoľníci

mesto z biedy

nevytrhnú
LIST ČITATEĽA
Mnoho obyvateľov mesta sa v
ostatnom čase začína aktívne
zapájať do rôznych skrášľujú-
cich aktivít. Jedna skupina
zbiera odpadky, druhá natiera
zhrdzavené ploty, tretia vysá-
dza novú zeleň. Všetko by bolo
v poriadku, keby sa nenatíska-
la otázka: Ačo potom robí mes-
to a jeho mestské časti?
Pekným zrkadlom bol aktuálny
ročník podujatia Naše mesto. Jed-
na skupinka natierala stredové
zábradlie na Bajkalskej ulici. Do-
slova tony hrdze a kilá farby si
vyžiadala ich aktivita a výsledok
je výborný. Choďte sa pozrieť.
Ale nedá sa mi nepristaviť pri
podstate veci. Ako je možné, že
zábradlie na takom frekventova-
nom mieste nebolo natierané mož-
no viac ako desať rokov?
Podobná situácia je aj na Pražskej
ulici. Majú vôbec správcovia
týchto zariadení prehľad a plán
obnovy? Podľa mňa nie. Mnohí
budú oponovať, že nie sú peniaze.
Osobne si myslím, že problém je
niekde inde, a to v dlhoročnom
neplánovaní! Veď ak by sme
každý rok poriadne opravili aspoň
jednu cestu, zábradlia natierali
priebežne a mali presný prehľad o
tom, čo, kedy a ako, ušetrili by
sme nemálo prostriedkov a, ľu-
dovo povedané, nechytali by sme
zajaca za chvost. Pretože dobro-
voľníci zmôžu veľa, ale „na ťahu“
musí byť mestská správa a
poslanci, možno už pri schvaľo-
vaní rozpočtu na budúci rok.

Michal Milata, Bratislava

Všetko naozaj

so všetkým

súvisí
LIST ČITATEĽA
Som rodený Bratislavčan a
nie je mi ľahostajné, ako Bra-
tislava víta návštevníkov mes-
ta. Mám pocit, že v rámci
hlavných miest štátov EÚ už
horšia vlaková stanica ako  v
Bratislave neexistuje.
Nie často cestujem z Bratislavy
do cudziny vlakom. Pred nedáv-
nom som sa vrátil vlakom z Var-
šavy zo stanice Centrálna, ktorá
je v podzemí vybavená eskalá-
tormi,  kultúrnymi kaviarnička-
mi,  reštauráciami a čistými toa-
letami. Po vystúpení z vlaku si aj
deti môžu bez obáv urobiť osob-
nú hygienu. Všade je čisto.
To isté platí o meste, ktorého
cesty majú neporušený asfaltový
koberec napriek tomu, že vo
Varšave bola tiež  tuhá zima.
Chodníky pre chodcov majú
čistú a neporušenú  dlažbu. 
Naopak, v Bratislave, žiaľ, boli
aj koncom mája cesty  plné  výtl-
kov a to i na hlavných ťahoch
ako Račianska a Bajkalská ulica.
Zaplátané cesty pôsobia ako tan-
kodróm. Podchody pre chodcov
sú v dezolátnom stave, pôsobia
odpudzujúco. Všade sú špina a
smeti. Nepomohli ani potemki-
novské úpravy počas MS v
hokeji.
Bratislavský magistrát neustále
zdôrazňuje, že nemá dostatok
financií. Napriek tejto skutoč-
nosti pokračuje v súdnych spo-
roch, ktoré sú dopredu prehraté.
Spomeniem záchranu PKO.
Prestaňme politikárčiť a začni-
me sa viac  starať o kvalitu živo-
ta obyvateľov hlavného mesta
Slovenska.
Na záver mi dovoľte citovať
správu z našich médií: „Sloven-
sko patrí medzi  štáty EÚ s naj-
väčšou korupciou. Aspoň v nie-
čom sme 'úspešní'.“  Všetko na-
ozaj súvisí so všetkým.

Milan Tvrdoň, Nové Mesto

V hoteli Danube (Park Inn) na
mieste, kde bola kedysi brasse-
rie Café Viennois, je dnes ázij-
ská reštaurácia. Nie je to však
obyčajná „Ázia“ alebo „Čína“,
ktorým udeľuje pokuty potra-
vinová inšpekcia. Reštaurácia
BUDDHA BROTHERS sa pre-
zentuje ako Fresh Made Asia,
čiže čerstvo pripravená ázijská
kuchyňa. A ako sme sa dozve-
deli, varia tu z čerstvých suro-
vín, bez polotovarov, glutama-
nu či umelých farbív, aby zosta-
la zachovaná čistá chuť jedla.
Interiér reštaurácie je moderný,
ladený do bielej a červenej. Baro-
vú pult tu nie je len na miešanie
nápojov, ale aj na prípravu jedál.
Stenu za barom, dotvárajú čerstvé
bylinky v kvetináčoch, ktoré sú
jedným z dôkazov, že sa tu varí z
čerstvých surovín.
Ázia to nie je len Čína, či Japon-
sko. V Buddha Brothers sú zastú-
pené azda všetky kuchyne Ázie -
čínska, japonská, indonézska,
vietnamská, thajská, singapurská,
kórejská. Najnovšie tu izraelský
šéfkuchár pripravil menu Hod-
vábna cesta pre 2 osoby, ktoré
obsahuje 13 chodov (37,50 €). V
ňom objaví čo-to aj z kuchyne
mongolskej, kambodžskej, indic-
kej, perzskej, arabskej, tureckej a
libanonskej. Teda chute krajín,

kadiaľ viedla známa obchodná
cesta z Ázie do Európy. Cena
bude zrejme trochu nadsadená,
inak by toto menu neponúkali cez
zľavové portály za 14,90 €.
Okrem tohto zážitkového menu,
majú v jedálnom lístku chuťovky,
polievky, jedla z woku, šaláty,
sushi, steaky, ryby a dezerty.
Aarabský babaganus (4,90 €) s
pita chlebom (2,95 €) ako pred-
jedlo bol vynikajúci. Chutná bola
aj vietnamská hovädzia polievka
s bylinkami, mrkvou, pórom a
rezancami (3,90 €).
Z hlavných jedál sme ochutnali
kuracie prsia v domácej teriyaky
omáčke s pomodoro, jarnou ci-
buľkou a ryžovými rezancami
(7,90 €). Sečuánske hovädzie s
praženou ryžou a čerstvým špená-
tom (8,90 €) malo byť ostré,
vôbec však nebolo. Ako priznala
čašníčka, pre niektorých to bolo
príliš ostré, tak to radšej už veľmi
ostré nerobia. Dostali sme však k
tomu ostrú omáčku a tou sme si to
mohli zostriť do sýtosti. Zo stea-
kov sme si dali indonézske jahňa,
čiže jahňacie kotlety so zázvo-
rovo-kari omáčkou (14,90 €). K
tomu pečený zemiak s wasabi
maslom (1,90 €).

Všetky jedlá boli veľmi chutné.
Trochu nám prekážalo, že azda v
každom jedle boli smažené pási-
ky póru, ktoré boli trochu tvrdé a
ťažko konzumovateľné. Najmä z
polievky trčali ako otravné tvrdé
steblá trávy.
Aj keď tu majú sýtené nápoje,
väčšina hostí dala prednosť jed-
nej z dvoch domácich limonád -
mätovo-limetkovú a zázvorovo-
koriandrovú (5,90 €/liter). Ochut-
nali sme obe, viac nám však chu-
tila tá prvá.
Reštaurácia Buddha Brothers nás
milo prekvapila. Je to originálny
a na bratislavské pomery trochu
odvážny koncept. Keďže však
fungujú už štvrtý rok, bude zrej-
me aj životaschopný. Uvidíme,
či ho nepochová plánovaná re-
konštrukcia hotela Danube. I
keď, dnes sa robia rekonštrukcie
aj za plnej prevádzky.
V Buddha Brothers nám chutilo.
Kto má rád nové a čisté chute,
určite si príde na svoje. My sa tu
ešte zastavíme. A možno sa vy-
dáme aj na tú hodvábnu cestu. Za
chybu však považujeme, že sa tu
dá platiť len v hotovosti.
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Po príšerných horúčavách sme
sa v pondelok ráno zobudili do
riadnej zimy. Veď takmer
dvadsaťstupňový rozdiel dá
zabrať nielen zvieratám, ale aj
ľuďom. Tohtoročné počasie
nám dáva na vedomie, kto tu je
pánom. Rôzne žabomyšie poli-
tické kauzy sú „šuviks“ v
porovnaní so silou prírody.
Žiaľ, čím ďalej, tým viac ľudí
sa pasuje do role pánov sveta. 
V honbe za bezprácnym ziskom
zneužívajú všetko, čo im príde
pod ruky. Najviac ma hnevá, že sa
vo svojej honbe za peniazmi
zameriavajú na najslabšie vrstvy
obyvateľstva. A niet sily, ktorá by
ich účinne zastavila. Mám priam
mrákoty, keď vidím na obrazovke
televízie sugestívnu reklamu, ako
môžete mať iba za 13 eur novú
práčku či televízor. Ako získate
tritisíc, ba aj viac za nepatrných

30 či 50 eur mesačne. Za pár
šupov sa môžete voziť v novom
aute či absolvovať dovolenku.
Stačí vám občiansky preukaz a
môžete nakupovať, čo srdce ráči.
Reklamné agentúry sa pretekajú,
kto vymyslí sugestívnejšiu rekla-
mu. Nič proti nim, je to ich
práca, sú za to platení! Ibaže
reklama nie je poctivá informá-
cia. V najlepšom prípade hlása
polopravdy. Veď si uvedomte:
koľko mesiacov – ba rokov –
budete tých pár tisíc eur splácať?
Ak si tých zdanlivo výhodných
pôžičiek zoberiete niekoľko,
ľahko môžete prísť o byt, ak ich
z nejakých dôvodov nebudete
vládať splácať. A verte, že spo-
ločnosti, ktoré vás medovým
motúzom lákajú na využitie svo-

jich produktov, nezaváhajú na
vás poslať exekútora! A vymotať
sa zo záplavy dlhov nie je práve
ľahké. 
Ako teda konať? Najlepšie je spo-
menúť si na rady našich dedov:
vystieraj sa iba tak, ako ti pri-
krývka stačí. Povedané na rovinu:
nedať sa zlákať na požičiavanie.
V zabehnutých demokraciách (a
to my nie sme) majú buď komu-
nálne, alebo cirkevné orgány, tzv.
poradne pre zadlžených. V nich
vysokokvalifikovaní odborníci po-
radia (zadarmo), ako sa vymotať z
dlhov. Ale upozorňujem, že to
vždy riadne bolí! Je zaručene lep-
šie sa uskromniť a šetriť na rôzne
zariadenia, ako potom utiahnuť
opasky na splácanie. Pretože plač
nad rozliatym mliekom je spra-
vidla neúčinný. Prajem pekné
prázdniny. Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

Vymotať sa z dlhov vždy riadne bolí

Buddha Brothers varia čisté chute

S AHOVANIE
      S VÁŠ OU

www.stahovaniesvasnou.sk

02/6020 1711
0905 319 509

BYTY, KLAVÍRE, KANCELÁRIE, 
TREZORY, DOPRAVA

RÝCHLA PÔŽIČKA

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

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

je tento rok

veterán Jacky
PETRŽALKA
Osemročný jack rusel Jacky,
súťažiaci v kategórii „veterán“,
získal najviac diváckych hla-
sov, a tým aj titul Pes sympa-
ťák 2013. Na dunajskú hrádzu
ho doviedla Andrea Jašková.
Po siedmich rokoch sa súťaž
organizovaná občianskym zdru-
žením Pes sympaťák presťahova-
la z kapacitných dôvodov zo zá-
hrady v Horskom parku na du-
najskú hrádzu asi 2 km za novú
vilovú štvrť Slnečnice. Vznikol
tu akýsi prírodný amfiteáter,
vďaka ktorému sa zo svahu dalo
sledovať dianie na dolnom javis-
ku. Jediným nepríjemným náv-
števníkom bol vietor, ktorý sa
však zaslúžil o roztrhanie daždi-
vých mračien...
Prevažne bratislavskí súťažiaci
sa prišli pochváliť aj akrobatic-
kými kúskami svojich chlpatých
miláčikov. Niektorí ich priviedli
len preto, lebo ich ľúbia. Tradič-
ne na akciu zavítali psíky z útul-
kov, ktoré sa o sympatie divákov
uchádzali svojimi smutnými
osudmi. Kríženec Bessi je do-
dnes plachá. Našli ju pobehovať
s maminou vo Veľkej Pake. Jej
účasť na súťaži bola premiérou
aj preto, že ešte nikdy nebola v
spoločnosti toľkých ľudí. Od
svojej ochrankyne z útulku v
Orechovej Potôni sa nepohla ani
na krok. Tá o nej povedala: „Má
skvelú povahu. Keď si niekoho
obľúbi, bude ho ľúbiť naveky.“
Bessi napokon vyhrala v kategó-
rii junior.
Titul Pes sympaťák 2013 získal
Jacky, osemročný jack rusel Staro-
mešťanky Andrey Jaškovej. Spo-
medzi takmer 50 súťažiacich psov
získal 38 hlasov od prítomného
publika. Súčasne sa stal víťazom v
kategórii „veterán“. (ak)

BRATISLAVA
Ani tropické horúčavy neodra-
dili 1500 olompijských detí a
učiteľov prísť na Veľké finále,
ktoré oficiálne ukončilo 1. roč-
ník OLOmpiády. Amfiteáter na
Partizánskej lúke ožil a naplni-
la ho vlna emócií, súťaženia a
spontánnej radosti, veď víťa-
zom sa stal každý, kto tento
školský rok separoval.
Myšlienka OLOmpiády, „Nese-
paruj sa - separuj!“, rezonovala
počas celého školského roka vo
forme súťaží a podujatí pre deti s
cieľom naučiť ich správne nakla-
dať s komunálnym odpadom,
osvojiť si témy ako recyklácia,
ochrana životného prostredia a
separácia odpadu. 
Tento ročník bol výnimočný, na
stupňoch víťazov sa ocitli tri
rôzne typy škôl. Základná škola
Trnkova z Jaroviec potvrdila ví-
ťazstvo z minulého ročníka s prie-
merom vyzbieraného papiera 85
kg na žiaka a 16 kg plastu. Druhé
miesto obsadila Špeciálna škola
Svrčia z Karlovej Vsi a tretie
miesto Materská škola Dudvážs-
ka z Podunajských Biskupíc. 
Okrem vyhodnotenia súťaže
OLO ART žiaci spoločne vytvori-
li Mozaikový chodník z plecho-
viek, ktorým podporili myšlienku
recyklácie plechoviek a vedo-
mosť, že patria do žltého kontaj-
nera medzi plasty. Víťazom sa
stala Základná škola Ostredkova
z Ružinova, ktorej John Lennon
dokázal dokonalým prevedením
zaujať porotu. OLOmpiáda má

tiež mozaiku vo forme loga, na
ktorú sa použilo 1000 plechoviek. 
Do OLOmpiády a jej hlavných
disciplín, zberu papiera a plastu,
sa zapojilo počas tohto školského
roka 10 555 detí z 58 základných,
materských a špeciálnych škôl.
Vyzbierali 103,5 tony papiera a
18,4 tony plastu. Deti sa zúčastni-
li množstva podujatí, napríklad
7268-krát išli S OLO zadarmo do
ZOO, 1200 detí navštívilo
OLOmpijský filmový festival v
spolupráci s Ekotopfilmom, odo-

hrali sa historicky prvé Olompijs-
ké majstrovstvá v hokejbale pod
záštitou Zdena Cígera, deti mali
možnosť navštíviť spaľovňu a
spoznať „príbeh plastovej fľaše“ a
2400 sa ich vzdelalo v oblasti
dopravnej výchovy s mestskou
políciou...
Pre porovnanie, do nultého roč-
níka OLOmpiády sa pred rokom
zapojilo 8000 žiakov zo 45 škôl,
vyzbierali 33 ton papiera, 6,5
tony plastu. Viac informácií na
www.olompiada.sk (zva)

Cez OLOmpiádu bratislavskí školáci
nazbierali 103,5 tony starého papiera

Keď prší, na

zastávke MHD

majú jazierko
PETRŽALKA
Na zastávke MHD Smolenická
v smere na Šintavskú sa na
chodníku pod prístreškom po-
čas dažďa a aj po ňom tvorí ja-
zierko. Cestujúci tak stoja vo
vode a z autobusov vystupujú
priamo do vody. Petržalčania sa
sťažujú už rok, sľuby o nápra-
ve počúvajú od magistrátu aj
dopravného podniku, problém
stále trvá.
Riešenie je pritom jednoduché,
na krivý chodník stačí položiť
tenkú vrstvu asfaltu, ktorá by ho
zarovnala. „Zástupca vlastníkov
bytov na Holíčskej ulici ešte
vlani na to upozornil magistrát,
ktorý mu odpísal, že žiadosť pre-
veril, sťažnosť je opodstatnená a
dal ju na priame vybavenie Dop-
ravnému podniku Bratislava. Aj
mestský dopravca uznal sťaž-
nosť za opodstatnenú,“ napísal
nám čitateľ Juraj Slabý. Dodnes
však k náprave nedošlo.
Z DPB nás informovali, že chod-
ník pod zastávkou má v správe
magistrát. DPB sa stará o koše a
lavičky na zastávke. Dopravca
však aj napriek tomu plánoval ne-
rovnosti na chodníku zaliať asfal-
tom, avšak mesto odmietlo pre-
platiť faktúry, pretože na to práve
nemalo peniaze.
„Mesto daný problém eviduje.
Nástupište predmetnej zastávky
MHD bude vyspravené v závi-
slosti od kapacitných možností
dodávateľa, najneskôr na prelome
mesiacov júl - august 2013,“ uvie-
dol hovorca bratislavského magi-
strátu Stanislav Ščepán. (mch)

PRIJMEME PRACOVNÍKOV
do automobilového priemyslu

na pozície: zámočník, pomocný
zámočník, montážny pracovník,

skúšobný vodič, aj zamestnancov 
so zníženou pracovnou schopnosťou 

na pracovisko chránenej dielne
Telefón: 0911 323 350

E-mail: mesing2@personalsq.sk
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V nedeľu sú na

Divokej vode

Preteky kačíc
ČUNOVO
V nedeľu 30. júna 2013 od
12.00 h budú v areáli Divoká
voda v Čunove už 6. benefičné
Preteky kačíc. V umelom vod-
nom kanáli budú plávať umelé
kačice, ktoré si ľudia symbolic-
ky adoptujú. Kačicu môže mať
každý, stačí si ju adoptovať na
www.pretekykacic.sk a dar ve-
novať niektorej z neziskových
organizácií.
Majitelia najrýchlejších kačíc
získajú originálne ceny. Veselé
budú aj raftové preteky zamest-
nancov firiem, ktoré podujatie a
jeho zámer podporujú ako aj pre-
teky firemných kačíc. Bratislav-
čania sa môžu tešiť aj na posádku
dvoch hereckých osobností, do-
plnenú vyžrebovanými návštev-
níkmi.
Počas celého podujatia bude pro-
gram pre deti aj dospelých. Areál
Divoká voda pripravil na tento
deň akciové ceny svojich služieb
a všetky deti, ktoré prídu s
vysvedčením, dostanú odmenu.
Výťažok z podujatia bude použi-
tý na podporu zmysluplných akti-
vít neziskových organizácií, ktoré
sú zapojené do projektu Preteky
kačíc: Divé maky, Mládež ulice,
Námestie pre ľudí, Spoločnosť na
pomoc osobám s autizmom, Zele-
ná hliadka alebo Komunitná
nadácia Bratislava, ktorá preteky
organizuje. (knb)

Začala sa súťaž

SLOVAK PRESS

PHOTO
BRATISLAVA
Do 31. augusta 2013 môžu slo-
venskí fotografi a fotožurnalisti
posielať prihlášky do 2. ročníka
súťaže novinovej fotografie
SLOVAK PRESS PHOTO.
Súťažiť sa bude vo ôsmich kate-
góriách - aktualita, každodenný
život, reportáž, portrét, životné
prostredie, šport, svet umenia a
posledná kategória je pre mla-
dých fotografov do 25 rokov a
študentov žurnalistiky.
Cieľom súťaže a následnej výsta-
vy SLOVAK PRESS PHOTO je
prinášať nezávislé autentické
obrazové svedectvo o živote tak,
ako ho vidia fotografi žijúci na
Slovensku. „Súťaž je pre fotogra-
fa stretnutie s konkurenciou, ktoré
provokuje k vyššej kvalite“,
povedala riaditeľka súťaže Jana
Garvoldtová. „V minulom roční-
ku sa do súťaže zapojilo 130 foto-
grafov z viac ako 1500 prácami a
veríme, že v tomto roku bude
účasť ešte vyššia,“ dodala.
Do súťaže sa môžu zapojiť foto-
grafi, ktorí tvoria pre tlačené
médiá a majú trvalý pobyt na
území Slovenska. Prihlásiť môžu
práce, ktoré vznikli od 31. augusta
2012 do 31. augusta 2013. Vý-
sledky SLOVAK PRESS PHOTO
budú vyhlásené a vystavené 23.
októbra 2013 v Starej radnici
Múzea mesta Bratislavy. Viac na
www.slovakpressphoto.sk (spp)

KARLOVA VES
Mesto Bratislava sa konečne
dohodlo s Univerzitou Komen-
ského v Bratislave na zámene
pozemkov v okolí Karloveské-
ho ramena. To umožní dobudo-
vanie 350-metrového úseku
cyklotrasy od Mosta Lafranco-
ni až do zátoky. 
Ide o chýbajúci úsek cyklotrasy
na ľavom brehu Dunaja z Karlo-
vej Vsi do centra mesta. Cyklotra-
sa má viesť na pozemku, ktorý
patrí Univerzite Komenského, tá
však súhlas s dobudovaním
cyklotrasy podmienila zámenou
pozemkov s mestom.
Pôvodne žiadala univerzita poze-
mok pod Botanickou záhradou a
časť pozemku pod parkoviskom
na Gondovej ulici, napokon sa
obe strany dohodli, že mesto získa
pozemok pod budúcou cyklotra-
sou a Univerzita Komenského

pod Botanickou záhradou. Návrh
dohody ešte musia schváliť
poslanci mestského zastupiteľ-
stva.
Požiadavka Univerzity Komen-
ského na zámenu pozemkov po-
búrila časť bratislavských cyklis-
tov. Spísali výzvu, kde upozorňu-
jú, že škola nemá morálne právo
požadovať výmenu zabratých
pozemkov. „Bráni tomu spolo-
čenské hľadisko i morálna stránka
nadobudnutia predmetných po-
zemkov od grófa Lanfranconiho.“
Pozemky v okolí Karloveského
ramena totiž patrili grófovi Lanf-
ranconimu, ktorý ich v roku 1880
daroval mestu Bratislava a jeho
obyvateľom s tým, aby ich využí-
vali na rekreačný šport.
Univerzita Komenského však
hovorí o náprave majetkových
vzťahov. „Pri budovaní Mosta
Lafranconi boli univerzite zabraté

pozemky, ktoré neboli majetko-
právne doriešené. Preto sme ich
ponúkli na zámenu v súvislosti s
cyklotrasou,“ uviedol odborný
referent Univerzity Komenského
v Bratislave Michal Jurina.
Kedy sa cyklotrasa dobuduje, nie
je známe. Návrh na zámenu
musia schváliť mestskí poslanci,
najskôr na septembrovom zasad-
nutí. Niektorí cyklisti úsek obchá-
dzajú okolo Botanickej záhrady,
ktorý je o 600 metrov dlhší a kri-
žuje sa s cestou, iní jazdia po
pozemku Univerzity Komenské-
ho, ktorá  im v tom však nijako
nebráni. 
Projekt cyklotrasy mesto nechalo
vypracovať ešte v roku 2009.
Investorom výstavby cyklotrasy a
jej správcom bude mestská orga-
nizácia Správy telovýchovných a
rekreačných zariadení mesta Bra-
tislava (STaRZ). (mch) 

Mesto napokon získa univerzitný
pozemok a postaví tam cyklotrasu

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Od piatku 28. do nedele 30.
júna 2013 budú v Záhorskej
Bystrici tradičné Bystrické
hody, ktoré sa spájajú so sviat-
kom sv. Petra a Pavla, patrónov
miestneho kostola.
Pred miestnym úradom budú
kolotoče, v piatok od 18.00 do
21.00 h bude pre deti večerné

čítanie z rozprávkových kníh v
miestnej knižnici. V sobotu od
17.00 h na Námestí Rodiny bude
program pre rodiny s deťmi, napr.
skákacie atrakcie, predaj výrob-
kov šikovných gazdiniek atď.
Od 18.00 h vystúpi v Spoločen-
skom dome Pavol Bodnár Trio s
Monikou Masarovičovou a deti z
Cechu amatérskych hudobníkov.

O 19.00 h sa pri požiarnej zbrojni-
ci začne pravá Hasičská hodová
zábava. Vstup je voľný!
V nedeľu o 10.00 h bude sláv-
nostná hodová sv. omša v Kosto-
le sv. Petra a Pavla a od 17.00 h na
Námestí Rodiny bude vyhrávať
Veselá muzika zo Stupavy.
Bystričania pozývajú na hody
všetkých Bratislavčanov. (brn)

Cez víkend budú v Záhorskej Bystrici
hody s pravou hasičskou zábavou

Partneri: Mediálni
partneri:

, tento rok:

1. miesto ZŠ Trnková 1, Jarovce,
2. miesto ŠŠ Svrčia 6, Karlova Ves,
3. miesto MŠ Dudvážska 4, Poddunajské Biskupice

Budúci rok to môžete byť vy!

POĎAKOVANIE učiteľom, účastníkoma partnerom OlompiádyV septembri 

znova začíname!

✓ 10555 žiakov ✓ 103,5 ton 
papiera ✓ 18,4 ton plastu
✓ 7 zaujímavých podujatí 

a množstvo úžasných zážitkov.
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Za Vienna Gate

chcú stavať

Petržalské dvory
PETRŽALKA
Spoločnosť Fredriksson, s.r.o.,
patriaca pod izraelskú skupinu
U. Dori Group, ohlásila výstav-
bu troch nízkoenergetických
bytoviek medzi Úderníckou a
Vranovskou ulicou za komple-
xom Vienna Gate. Prvú chce
začať stavať ešte tento rok a
dokončiť v decembri 2014.
Petržalské dvory sú pokračova-
ním pôvodného projektu Vienna
Gate Plus, ktorý mal nadväzovať
na už stojace veže Vienna gate.
Pôvodne sa mali práce rozbehnúť
pred štyrmi rokmi, keď už bolo
vydané aj stavebné povolenie.
V bytovkách malo byť pôvodne
175 bytov, podľa upraveného pro-
jektu Petržalské dvory ich bude
185. Pribudnúť má aj 223 parko-
vacích miest, na prízemí domov
majú byť obchodné priestory.
Petržalské dvory majú byť níz-
koenergetickými domami s reku-
peračným vetraním a zelenými
strechami. (brn)

NOVÉ MESTO
Mestskí poslanci zverili poze-
mok pod bývalým cyklistickým
štadiónom do správy mestskej
časti Nové Mesto. Má tu vznik-
núť športpark, ktorého výstav-
ba bude možno financovaná z
nórskych fondov. Športový
park musí stáť do konca roka
2015, inak bude musieť Nové
Mesto vrátiť pozemok mestu.
Areál bývalého cyklistického šta-
dióna medzi Ulicou odbojárov a
Kalinčiakovou zbúrali pred tak-
mer troma rokmi počas rekon-
štrukcie Zimného štadióna On-
dreja Nepelu. Počas majstrovstiev
sveta v hokeji slúžil ako dočasné
parkovisko, odvtedy je však ne-
využívaný. 
Starosta Nového Mesta Rudolf
Kusý (nezávislý) zorganizoval aj
verejnú diskusiu, na ktorej sa
Novomešťania zhodli, že tu chcú
park s niekoľkými ovocnými
stromami, športoviskami, letnou
čitárňou, miestom na hranie
petangu, posilňovňou v prírode či

horolezeckou stenou. V lokalite je
problémové parkovanie, obyvate-
lia Nového Mesta spolu s vede-
ním však parkovacie miesta na
bývalom štadióne nechcú. „Pod-
zemné parkovisko nie je technic-
ky možné vybudovať,“ odpove-
dal na otázku, či sa jama na šta-
dióne plánuje zasypať alebo sa
osadením strechy vybuduje aspoň
jedno podzemné podlažie parko-
vacích miest, hovorca Nového
Mesta Marek Tettinger.
Mestská časť chcela pozemok zí-
skať do správy, aby zamedzila
tomu, že mesto bude nútené poze-
mok pre nedostatok peňazí predať
či zameniť, alebo by na mieste
ostala diera. Novomestská samo-
správa prebrala pozemok aj so
záväzkom mesta uskutočniť na
pozemkoch náhradnú výsadbu asi
400 stromov za vyrúbané dreviny
v rámci rekonštrukcie zimného
štadióna. Zo záväzkov zo zmluvy
o demolácii bývalej stavby ostala
tiež neodstránená ešte jedna stena.
„Ak by nastala situácia, že by

mesto nezískalo nórske fondy, ne-
máme plán B. Všetky investičné
prostriedky dávame na splácanie
starých dlhov,“ povedal primátor
Bratislavy Milan Ftáčnik (nezá-
vislý s podporou Smeru-SD).
Nové Mesto však avizovalo, že
vybudovanie športparku by moh-
lo financovať aj samo. Mesto
môže na všetky projekty cez nór-
ske fondy žiadať jeden až štyri
milióny eur s tým, že žiadateľ sa
spolu s partnermi musí podieľať
na spolufinancovaní projektu
sumou minimálne 15 percent.
Projekty treba predložiť do 28.
júna 2013.
„Výška požadovanej sumy pre
cykloštadión bude známa až po
skončení týchto rokovaní,“ pove-
dal Tettinger. Nové Mesto má v
tohtoročnom rozpočte vyčlene-
ných na revitalizáciu ihrísk, špor-
tovísk a parkov 340-tisíc eur. „V
prípade potreby budú tieto pro-
striedky použité aj na park na
území bývalého velodrómu,“
uviedol Tettinger. (mch)

Športový park na Tehelnom poli
chcú vybudovať z nórskych peňazí

My_Bratislava_Brat_noviny_inz_zrc_206x132_SKprodukty.indd 1 6/19/13 4:10 PM

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

VYHLASUJE
OBCHODNÚ

VEREJNÚ SÚŤAŽ
na  najvhodnejší návrh

na uzatvorenie kúpnej zmluvy
na prevod vlastníctva

k nehnuteľnostiam v Bratislave,
k. ú. Dúbravka,

a to pozemku  parc. č. 1418, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria s celkovou
výmerou 658 m2, pozemku parc. č. 1419/1,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria s
výmerou 2625 m2, vzniknutého podľa GP č.
12/2013/2 zo dňa 14.02.2013, oddelením od
pozemku parc. č. 1419, parcely registra „C“ a
stavby súp. č. 1953 postavenej na pozemku
parc. č. 1418 s príslušenstvom v Bratislave, k.
ú. Dúbravka. Ukazovateľ integrovanej ener-
getickej hospodárnosti stavby (celková potre-
ba energie) – „E“. Energetický certifikát je k
nahliadnutiu na adrese uvedenej nižšie.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú
zverejnené na úradnej tabuli mestskej časti
na Žatevnej ulici a internetovej stránke
www.dubravka.sk.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže si
môžu záujemcovia vyzdvihnúť aj osobne v
budove miestneho úradu, pracovisko Žatev-
ná č. 4, 1. poschodie, oddelenie majetkovo-
právne a legislatívne, v pracovných dňoch
pondelok až štvrtok v čase od 10,00 h do
13,00 h, a to do 31. 07. 2013.
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Penta nebude

na Štrkovci

stavať tri veže 
RUŽINOV
Skupina Penta zmenila plány s
výstavbou troch polyfunkčných
veží na križovatke Bajkalskej a
Ružinovskej ulice v blízkosti
Štrkoveckého jazera. Namiesto
výškových budov tu plánuje
postaviť menšiu 10-poschodo-
vú administratívnu budovu.
„Pôvodný projekt s pracovným
názvom Ružinov, ktorý bol plá-
novaný pri križovatke ulíc Ruži-
novská a Bajkalská, vznikal v
čase realitného boomu. Medziča-
som sa situácia zmenila, projekt
sme prehodnotili vzhľadom na
lokalitu i potreby trhu a rozhodli
sme sa ho zmeniť na administra-
tívny objekt. Jeho súčasťou budú
aj priestory pre obchod a služby,“
uviedla Lea Krčmáriková zo spo-
ločnosti Penta Investments, a.s.
Investor Sunsize, s.r.o., predstavil
nový stavebný zámer ružinovskej
verejnosti v polovici júna. Očaká-
vané investície do výstavby by
mali dosiahnuť zhruba 22 milió-
nov eur. Výstavba sa podľa L.
Krčmárikovej začne po získaní
potrebných povolení. (brn)

PETRŽALKA
Obytný komplex Slnečnice,
ktorý je súčasťou projektu Juž-
né mesto, pokračuje výstavbou
2. etapy. Pôjde o štyri bytové do-
my a šesť mestských víl s vyše
600 bytmi. Nadviažu na 1. eta-
pu, v rámci ktorej bolo pri petr-
žalskej hrádzi postavených 70
rodinných domov a 192 bytov.
„Mimoriadnu pozornosť venuje-
me okoliu, ktoré domy obklopu-
je, a preto je bývanie v Slnečni-
ciach v priamom kontakte s
upraveným okolím plným zele-
ne. Okrem oddychových zón sa
tu tiež nachádza multifunkčné
športové ihrisko a detské ihrisko.
Jednoduchý je aj prístup na
obľúbenú hrádzu.  Naším cieľom
je, aby mali obyvatelia Slnečníc
okrem moderného, praktického a
útulného bývania aj pestrý výber
aktivít v prírode,“ uviedol Ján
Krnáč, obchodný riaditeľ deve-
lopérskej spoločnosti Cresco
Group.
Z ponuky prvej etapy Slnečníc je
predaných už 80% percent, v
polovici júna sa začal predaj
prvých 207 bytov druhej etapy.

Ide o jedno- až štvorizbové byty.
Výstavba prvej etapy Slnečníc sa
začala na jeseň 2011, Plánovaný

termín dokončenia druhej etapy je
v lete 2015. (pol)

Vizualizácie - Cresco Group

Na juhu Petržalky sa začína výstavba
2. etapy obytného projektu Slnečnice

Prvú etapu

Petržalka City

dokončia v lete
PETRŽALKA
Uprostred petržalskej sídli-
skovej zástavby dokončujú
netradičný bytový dom s oblý-
mi a vyčnievajúcimi prvkami
na fasáde. Ide o prvú etapu
projektu Petržalka City, ktorá
má byť dokončená už toto
leto. Prvé byty by mali byť
odovzdané koncom roka.
Bytový dom na Rusovskej ceste
sa mal pôvodne začať stavať už v
roku 2008, nakoniec sa s výstav-
bou začalo koncom roka 2011.
Bytovka má 7 nadzemných pod-
laží, na prvom z nich (na prízemí)
budú obchodné priestory, na
zvyšných šiestich 93 bytov a 16
mezonetov. Objekt bude mať dve
podzemné podlažia, kde bude
parkovanie pre 158 áut. Podľa
investora je predaných 40%
bytov.
Po dokončení bytového domu má
výstavba pokračovať apartmáno-
vým domom, ktorý bude západ-
nejšie od bytovky, dominantou
má byť 22-podlažná administra-
tívna budova na rohu križovatky
Rusovskej a Hálovej. (brn)

Nevyhadzujte
knihy

- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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



11BRATISLAVSKÉ NOVINY 13/2013

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Vďaka charitatívnemu projek-
tu Na bicykli deťom môžu malí
onkologickí pacienti a ich rodi-
čia absolvovať regeneračné po-
byty. Prvých 25 detí sa vrátilo z
Tatranskej Lomnice, ďalší po-
byt je naplánovaný na október.  
„Akcia v sebe skĺbila dve dôležité
veci, ktoré sú pre nás prioritou.
Tou prvou je propagácia pohybu
nielen na bicykli, kedy hlavne
mladým ľuďom dávame príklad,
aby opustili počítače, izby, obľú-
bené miesta v reštauráciách a ba-
roch a vyšli si za aktívnym po-
hybom. Tou druhou je hlboký
ľudský rozmer, keďže výťažok z
tejto akcie ide na onkologicky
choré deti,“ povedal bratislavský
župan Pavol Frešo.
Tohtoročná cyklotúra odštartovala
v Zlíne. Cyklisti pokračovali do
Kunovíc, Drietomej a absolvovali
výstup na Kremenec. Prešli Stak-
čín, Košice a Prešov, odkiaľ sa
presunuli do Vysokých Tatier.
Pokračovali do Terchovej a Tren-
čína a počas deviatich etáp cyklis-

ti prekonali 940 kilometrov a pre-
šli cez 224 miest a obcí. „Tento
rok sa pridalo veľa obcí, čo nás
milo prekvapilo. Niektoré sa za-
pojili dobrovoľne samy. Je vidno,
že ľudia na Slovensku chcú
pomáhať,“ povedal Miroslav
Bílik, predseda OZ Deťom pre
život, ktoré je hlavným organizá-
torom podujatia. Od 6. júna, kedy
cyklojazda odštartovala, sa v pelo-
tóne vystriedalo 400 cyklistov. Do
Bratislavy sa 14. júna  podvečer
vrátili šesťdesiati. Medzi cyklis-
tami boli aj bratia Hochschorne-

rovci, Ivan Tuli Vojtek, dráhový
cyklista Jozef Žabka či tanečník
Jaro Bekr.
Na bicykli deťom je charitatívny
projekt, ktorého cieľom je ukázať
ľuďom, že bojovať s rakovinou sa
oplatí. Prostredníctvom cyklotúry
sa môže verejnosť symbolicky za-
pojiť do boja proti predsudkom, že
rakovina je smrteľná choroba.
Medzinárodná cyklotúra sa koná z
iniciatívy OZ Deťom pre život,
ktoré pomáha deťom a ich rodi-
čom prekonať fyzické a psychické
následky onkologických ochorení.

Cyklisti vyzbierali vyše 7-tisíc eur
na pomoc chorým deťom 

V lete sa budú deti vzdelávať
na Detskej Univerzite Komenského
Letná univerzita pre deti od 9 do 14 rokov vznikla v roku 2003 z
iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru. Vďaka tomu
si už jedenásty raz deti vyskúšajú, ako sa študuje na vysokej škole.
„Desať úspešných ročníkov ukázalo, že je u nás množstvo malých
nadšencov, ktorí majú chuť sa vzdelávať aj vo svojom voľnom
čase. Verím, že tomu bude rovnako aj tento rok. Niektoré deti sa na
detskú univerzitu hlásia opakovane, čo svedčí o tom, že prednášky
sú pútavé a na úrovni,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.
Slávnostné otvorenie 11. ročníka Detskej Univerzity Komenského
bude 3. júla v Aule UK na Šafárikovom námestí. Prvú prednášku s
názvom „Prečo je Bratislava hlavné mesto SR“ prednesie primátor
Milan Ftáčnik. Medzi ďalšie pútavé prednášky patria napríklad
„Prečo môže byť každý elektráreň“, „Prečo auto nie sú len štyri kole-
sá“ či „Prečo nemôžeme žiť bez chémie“. 
Štúdium na Detskej Univerzite Komenského trvá od júla do konca
augusta. Malí študenti absolvujú deväť prednášok univerzitných pro-
fesorov, ktoré sú prispôsobené veku aj záujmom detí. Prvá prednáš-
ka spojená s imatrikuláciou a posledná prednáška spojená so sláv-
nostnou promóciou absolventov sa koná v Aule Univerzity Komen-
ského, ostatné sú v Divadle Aréna. Deti, ktoré sa zúčastnia minimál-
ne šiestich z deviatich prednášok, dostanú počas slávnostnej promó-
cie diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského. Pre malých
študentov je zabezpečený aj bohatý sprievodný program. K tradič-
ným aktivitám patria rôzne workshopy, exkurzie či tvorivé dielne. 
Organizátormi Detskej Univerzity Komenského sú Divadlo Aréna,
Univerzita Komenského, Združenie Maxa Reinhardta a reklamná
agentúra Commercium. Zriaďovateľom Divadla Aréna je Bratislav-
ský samosprávny kraj.

VEĽKÝ LETNÝ 

VÝPREDAJ

-70%
-40%

-70%

-15%

-25%

-35%
Viac informácií v predajniach bauMax, alebo na www.bauMax.sk. 
Platí do vypredania zásob.
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Juniori Slovana

nepostúpili,

Račania áno
BRATISLAVA
Futbalová juniorka Slovana
Bratislava nepostúpila z 3. ligy
Západ do 2. ligy, keď za trnav-
ským béčko zaostala o 5 bodov.
FC Petržalka 1898 skončila v
tej istej súťaži na 11. priečke,
saleziáni z LP Domino Bratisla-
va skončili na 14. mieste.
Od budúcej sezóny budú v 3. lige
Západ až štyri bratislavské tímy.
Okrem juniorky Slovana, Petržal-
ky a saleziánov sa tu predstavia aj
hráči FK Rača Bratislava, ktorí
suverénne vyhrali Majstrovstvá
regiónu Bratislava s náskokom 11
bodov pred  Slovenským Gro-
bom. Obnovený Inter Bratislava
túto sezónu nemal na postup do
vyššej súťaže dosť síl a na jar sa
prepadol až na 7. miesto. FC
Ružinov Bratislava skončil na 12.
a ŠKP Inter Dúbravka Bratislava
až na 14. priečke.
Račiansky futbal po postupe
seniorov očakáva aj ďalšiu dobrú
správu. Mestské zastupiteľstvo
by tento týždeň malo rokovať o
návrhu na zverenie pozemkov
pod štadiónom FK Rača na Čer-
nockého ulici do správy mestskej
časti Rača. „Konečne by sme sa o
celý areál mohli starať s vedo-
mím, že to robíme pre seba. Naši
futbalisti dosahujú skvelé výsled-
ky, zaslúžia si na hru a tréningy
pekné prostredie,“ povedal sta-
rosta Peter Pilinský. „Verím, že
zverenie pozemkov pod štadió-
nom do správy Rače bude záru-
kou, že futbal bude v Rači pokra-
čovať,“ dodal prezident FK Rača
Branko Kovačič. (ado)

BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratisla-
va sa v druhom predkole Ligy
majstrov stretnú s bulharským
šampiónom PFC Ludogorec
Razgrad. Prvý zápas sa bude
hrať 16., resp. 17. júla 2013 na
na Pasienkoch, odveta bude o
týždeň 23., resp. 24. júla v Bul-
harsku. Presný termín oboch
zápasov v čase uzávierky tohto
vydania ešte nebol známy.
ŠK Slovan Bratislava bol v pon-
delňajšom žrebe medzi nasade-
nými mužstvami, zo šestice mož-
ných súperov sa mu ušiel ten naj-
ťažší. V reakcii na výsledok
žrebu to priznal aj generálny ria-
diteľ Slovana Bratislava Peter
Kašpar. „Myslím, že sme opäť
dostali najťažšieho možného
súpera z nenasadených tímov.

Máme smolu, aj minulý rok pri
žrebe Európskej ligy sme dostali
silného súpera. No musíme sa s
tým pobiť. Prvý zápas by sme
mali hrať doma, to sa už zrejme
meniť nebude. Musíme odohrať
zápas bez inkasovaného gólu a
pokúsiť sa vyhrať. Teraz si musí-
me zohnať čo najviac informácií
o Ludogorci.“
PFK Ludogorec Razgrad v uply-
nulom ročníku obhájil majstrov-
ský titul, s náskom jediného bodu
pred Levski Sofia.  Vlani sa prvý-
krát predstavil v Lige majstrov,
kde v 2. predkole vypadol s chor-
vátskym Dinamom Záhreb. V
kádri má viacerých legionárov z
Brazílie, Portugalska, Kolumbie,
Rumunska, Francúzska, Slovin-
ska, Srbska, Fínska a slovenské-
ho obrancu Ľubomíra Guldana.

Zatiaľ neznámou je Ludogorec
Razgrad aj pre trénera Slovana
Bratislava Samuela Slováka. „K
žrebu toho veľa nepoviem. Chce-
me sa dostať ďalej, a preto bude
treba odohrať dva stopercentné
zápasy. Musíme si o súperovi
pohľadať informácie a dobre sa
pripraviť,“ povedal tréner Slova-
na Bratislava.
Diplomatický bol aj tréner bulhar-
ského tímu Ivajlo Petev. „Máme v
predkole svoje šance, ale nezna-
mená to ešte nič. Budeme sa sna-
žiť hrať dobre v oboch zápasoch,
v ktorých chceme uhrať dobré
pohárové výsledky. Vieme veľa o
štýle slovenského futbalu, ale
zameriame sa na Slovan, dúfame,
že sa pripravíme, čo najlepšie, ako
vieme,“ povedal tréner Ludogor-
ca Razgrad. (ado)

ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov
vyzve bulharský Ludogorec Razgrad

KARLOVA VES
Karloveskí futbalisti budú
môcť od nového roka trénovať
na ihrisku na Molecovej ulici
ako za starých čias. Dotknuté
strany sa dohodli, že ihrisko
bude mať v prenájme Futbalo-
vý klub mládeže Karlova Ves.
Keď nebudú na ihrisku tréno-
vať futbalisti, Karloveský
športový klub môže ihrisko
prenajímať aj iným záujem-
com s nepravidelnou športo-
vou činnosťou.
Ihrisko mal od Karloveského
športového klubu do novembra
prenajatý Futbalový klub mláde-
že Karlova Ves. Na jeseň však
miestna kontrolórka zistila, že

nájomné zmluvy sú neplatné,
pretože neboli zverejnené na
internete. Karloveský športový
klub vzápätí prenajal ihrisko
novému občianskemu združeniu
Rodeko, ktoré nevykonáva žiad-
nu športovú činnosť. Po protes-
toch rodičov mladých futbalis-
tov Rodeko vo februári 2013 pri-
sľúbilo, že do konca roka môžu
futbalisti v areáli trénovať bez-
platne.
Podpredseda futbalového klubu
Richard Savčinský tvrdí, že ria-
diteľ Karloveského športového
klubu nemal právo podpísať
zmluvy s občianskym združe-
ním, ktoré nie je športovým
oddielom. Vinu nesie podľa neho

aj starostka Iveta Hanulíková
(Smer-SD), ktorá mala navrhnúť
odvolanie riaditeľa športového
klubu. 
Futbalový klub mládeže, Karlo-
veský športový klub, Rodeko a
mestská časť sa nevedeli dohod-
núť o užívaní ihriska, preto sa 10.
júna 2013 z iniciatívy Futbalové-
ho klubu mládeže stretli s primá-
torom Milanom Ftáčnikom
(nezávislý s podporou Smeru-
SD). Na stretnutí sa ľady pohli a
došlo k dohode, že mestská časť
a Karloveský športový klub do
konca júna pripravia návrh zmlu-
vy o prenájme areálu Futbalové-
mu klubu mládeže od 1. januára
2014. (mch)

Mladí futbalisti dostanú ihrisko späť

Hokejisti začnú

letnú prípravu 

11. júla
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratislava
začnú prípravu na ďalšiu sezó-
nu v Kontinentálnej hokejovej
lige už o dva týždne 11. júla
2013. Koncom júla a v auguste
odohrajú 11 zápasov - vonku
proti Slávii Praha, doma proti
Spartaku Moskva Torpedu
Nižnij Novgorod, zvyšok v
rámci European Trophy 2013
na ľade súperov, doma, v Skali-
ci a v Piešťanoch.
KHL sa pre Slovan začne 5. sep-
tembra 2013 na ľade HC Donbass
Doneck. Prvý domáci zápas odo-
hrajú Bratislavčania 17. septem-
bra 2013 o 19.00 h proti Torpedu
Nižnij Novgorod.
V základnej časti KHL odohrá
každý s každým dva zápasy - raz
doma, raz vonku. Po rozšírení
súťaže o Záhreb a Vladivostok to
bude 54 zápasov. Zmenou oproti
uplynulej sezóne je zrušenie sys-
tému „dvojičiek“, ktoré medzi
sebou odohrali štyri zápasy.
Tréner Rostislav Čada bude mať
k dispozícii približne rovnaký
káder ako vlani. Klubu sa podari-
lo udržať brankára Jaroslava
Janusa, obrancu Jonathana Siga-
leta, útočníka Michala Vondrku,
zostáva aj obranca Vladimír
Mihálik, pribudli obrancovia
Martin Škoula, Ján Brejčák a
brankár Miroslav Kopřiva. Otvo-
rená zostáva otázka ďalšieho
pôsobenia útočníka Miroslava
Šatana. (ado)

Dostihy budú

o týždeň 

už v sobotu
PETRŽALKA
Mimoriadne v sobotu 6. júla
2013 sa na petržalskej dostiho-
vej dráhe v Starom háji usku-
toční 10. dostihový míting.
Na programe je celkom osem
kvalitne obsadených rovinových
a prekážkových dostihov. Dosti-
hový deň sa začína tradične o
14.00 h.
Nasledujúci míting bude v Petr-
žalke v nedeľu 21. júla 2013 s
vrcholom dostihovej sezóny –
21. Slovenským derby. (brn)

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Bratislavské leto

bude patriť

Shakespearovi
STARÉ MESTO
Trináste Letné shakespearov-
ské slávnosti v Bratislave sa
začnú v stredu 3. júla 2013 pre-
miérou Shakespearovej ko-
médie Večer trojkráľový alebo
Čo len chcete. Po prvýkrát sa
réžie ujala maďarská režisérka
Enikő Eszenyi.
Bratislavčania uvidia predstave-
nie na nádvorí Bratislavského
hradu v júli celkom dvanásťkrát.
V hlavných úlohách sa predstavia
Daniel Žulčák, Gabriel Tóth,
David Hartl, Judit Bárdos, Roman
Poláčik, Kristína Turjanová, Ján
Jackuliak či Tomáš Maštalír.
Od 19. do 24. júla 2013 sa na Bra-
tislavskom hrade budú hrať Dvaja
páni z Verony  s Lukášom Vaculí-
kom a Ondrejom Kovaľom, na
prelome júla a augusta diváci uvi-
dia päť predstavení Richarda III.
v hlavnej úlohe s Robertom Rot-
hom.
V auguste Letné shakespearovské
slávnosti uzavrú dve predstavenia
Veselé paničky windsorské s Bol-
kom Polívkom, Simonou Stašo-
vou, Jaroslavom Satoránskym a
Janom Přeučilom.
Predstavenia Letných shakespea-
rovských slávností sa začínajú
vždy o 20.30 h. (ado)

V Štúdiu L+S

budú herecké

osobnosti
STARÉ MESTO
Leto hereckých osobností býva
už tradične v Štúdiu L+S. Bra-
tislavčania uvidia v júli a v
auguste celkom šesť rôznych
predstavení.
Predstavia sa Eva Holubová v
monodráme Hvězda (4.7., 5.7.),
Karel Roden a  Jana Krausová v
inscenáciách Otevřené manželství
(16.7.) a O lásce (17.7.), ďalej An-
na Šišková, Jana Krausová, Jitka
Schneiderová a Vojtěch Kotek v
hre Ženy přežijí! (21.7.), Michal
Slaný, Filip Blažek a Maroš Kra-
már v hre Vše o mužích (24.7.,
25.7.) a napokon Ivana Chýlková
a Jan Potměšil v inscenácii Hlava
v písku (9.8., 10.8.). Predstavenia
sa začínajú o 19.00 h. (ado)

Bratislavské

deti sa budú

učiť aj v lete
BRATISLAVA
Detská Univerzita Komenské-
ho bude toto leto už jedenásty-
krát. Deti od 9 do 14 rokov
absolvujú spolu deväť predná-
šok univerzitných profesorov,
ktoré sú prispôsobené veku aj
záujmom detí.
Slávnostné otvorenie Detskej
Univerzity Komenského bude 3.
júla v Aule UK na Šafárikovom
námestí. Štúdium trvá od júla do
konca augusta. Prvá prednáška
spojená s imatrikuláciou a posled-
ná prednáška spojená so slávnost-
nou promóciou absolventov sa
koná v Aule Univerzity Komen-
ského, ostatné sa uskutočňujú v
Divadle Aréna. Deti, ktoré sa
zúčastnia minimálne šiestich z
deviatich prednášok, dostanú
diplom absolventa.
Deti sa dozvedia, prečo je Brati-
slava hlavné mesto, prečo musí-
me cvičiť, prečo auto nie sú len
štyri kolesá, prečo je možné sklo
neustále recyklovať a prečo sa
bojíme vírusov.
Organizátormi Detskej Univerzi-
ty Komenského sú Divadlo Aréna
a Univerzita Komenského. (brn)

Vzdelávať sa

budú v lete

aj seniori
BRATISLAVA
Aktívni bratislavskí seniori sa
nebudú nudiť ani počas leta.
Mesto Bratislava v spolupráci s
Univerzitou Komenského a
Centrom ďalšieho vzdelávania
pripravilo 3. ročník Letnej uni-
verzity seniorov.
Jej brány sa otvoria v utorok 6.
augusta 2013 o 14.00 h v Zrkad-
lovej sieni Primaciálneho paláca
prednáškou Petra Michalicu o
hudbe. Vývojom Slnka prevedie
seniorov vo štvrtok 8. augusta
astronóm Vojtech Rušin, pomo-
háčsku Bratislavu a prvých habs-
burgovcov predstaví v utorok 13.
augusta profesor Jozef Baďurík.
Letnú univerzitu seniorov uzatvo-
rí vo štvrtok 15. augusta prednáš-
ka Kataríny Nádaskej o ženách -
liečiteľkách a bosorkách  v Brati-
slave. (brn)

BRATISLAVA
Zákon o správe daní umožňuje
samosprávam už rok zverejňo-
vať zoznamy daňových dlžní-
kov. Bratislavský magistrát sa
rozhodol zverejniť tento rok
dlžníkov len jednorazovo a
neaktualizovať ho. Mestská
časť Staré Mesto naopak evi-
denciu neplatičov na webovej
stránke voľne ponúka verej-
nosti a zoznam aktualizuje.
„Mesto Bratislava môže po-
tvrdiť, že aj napriek dosť vysokej
miere anonymity v Bratislave,
najmä fyzické osoby mali
záujem vyrovnať daňové nedo-
platky,“ uviedol hovorca brati-
slavského magistrátu Stanislav
Ščepán. U právnických osôb je
podľa neho situácia zložitejšia,
nakoľko súvisí s mnohými fak-
tormi v oblasti podnikania a
vplyvu celkového stavu ekono-
miky. Zverejňovanie dlžníkov na
dani však podľa neho mestu po-
mohlo.
„Najväčšími neplatičmi sú najmä

právnické osoby, na majetok kto-
rých bolo vyhlásené konkurzné
konanie. Registrujeme pomerne
nízku efektívnosť v štádiu rieše-
nia insolventnosti spoločnosti, na
ktorú bol vyhlásený konkurz. Na
druhej strane, o niečo efektívnej-
šie je uplatňovanie reštrukturali-
zácií, kedy subjekt má ešte akú-
takú možnosť vyrovnania záväz-
kov,“ uviedol Ščepán.
„Po zverejnení zoznamov sa
mestskej časti Staré Mesto ozva-
li samotní dlžníci, ktorí si chceli
svoje záväzky uhradiť a dostať
sa zo zoznamu,“ uviedol hovorca
Starého Mesta Tomáš Halán.
Podľa jeho slov zostáva počet
dlžníkov približne na rovnakej
úrovni, nakoľko do zoznamu
stále pribúdajú noví dlžníci, a to
najmä na nájomnom. Na webo-
vej stránke mestskej časti je
momentálne zverejnených 399
dlžníkov na dani. Z nich Staré
Mesto eviduje 216 dlžníkov na
nájomnom za bytové a nebytové
priestory. „Všetky dlhy mestská

časť okamžite rieši, a to formou
exekúcií a v konkurznom kona-
ní,“ uviedol Halán.
Podľa zoznamu daňových dlžní-
kov na webstránke Starého
Mesta má najvyšší dlh spoloč-
nosť C.P.C. spol. s.r.o., ktorá dlží
mestskej časti  103 810,11 eur za
prenajatie nebytového objektu na
Obchodnej ulici 52. Podľa
obchodného registra spoločnosť
C.P.C., spol. s.r.o., zmenila v
roku 2011 vlastníka aj obchodné
meno na Laxa group, s.r.o.
Medzi ďalších staromestských
neplatičov patrí napríklad spo-
ločnosť Tv Centrum, s.r.o., ktorá
dlhuje Starému Mestu za prena-
jatie objektu na Heydukovej ulici
48 487,33 eur, spoločnosť Met-
ropol Media, s.r.o., ktorá vlastní
sieť nefunkčných telefónnych
búdok s reklamou, má dlh 45 397
eur a medzi top neplatičov patrí
aj Igor Jágerský, ktorý dlhuje za
prenajatie priestorov tanečnej
školy na Medenej ulici mestskej
časti 39 561,37 eur. (mch)

Zverejňovanie zoznamov dlžníkov
pomáha, celkovo ich však neubúda

Krása prírody a hôr, obe na dosah! Hory Dolného 
Rakúska Vás pozývajú na nádherné túry a neopakovateľné 
podujatia! Popri športovom vyžití na chodníkoch v očarujúcej 
vysokohorskej prírode, s neuveriteľnými výhľadmi sa núka i možnosť 
pohodlného dosiahnutia vrcholov lanovkami a horskými železničkami 
za typickými regionálnymi dobrotami v pohostinných horských chatách. 
Dolnorakúske hory ponúkajú dovolenku pre rodiny i pre milovníkov hôr, 
turistov, túžiacich po majestátnom tichu uprostred vysokohorskej prírody!    

EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund

Sledujte nás aj na dolne-rakusko

Zasúťažte si a vyhrajte letný pobyt na horách v Dolnom Rakúsku!www.leto-na-horach.at

Hory, slnko 
& juchuchúú 
Leto na horách v 
Dolnom Rakúsku
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štvrtok 27. júna
� 18.00 - Koncert peknej hudby,
Symfonický orchester a spevácky
zbor Margarétka pri ZUŠ Jozefa
Kresánka, Vodárenské múzeum,
Devínska cesta
� 19.00 - T. Williams: Konečná
stanica túžba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Moliére: Lakomec, His-
torická budova SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - S. S. Prokofiev: Romeo
a Júlia, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - UNTITLED, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. Macourek: Hra na
Zuzanku, Divadlo Ívery, Školská
ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Sharon Sto-
ne let me go, Divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie
� 20.00 - Viva Musica! Festival:
Folklor Symphony, Bratislavský
hrad

piatok 28. júna
�13.00 - HIPHOPŽIJE, hudobný
festival, Zlaté piesky
�17.00 - Jazzová loď 2013 s OPe-
trom Lipom, Osobný prístav Brati-
slava
� 18.00 - Žalmy kráľa Davida /
The Hope Gospel Singers and
Band, koncert, Letná čitáreň U
Červenného raka, Michalská ulica
�19.00 - G. Puccini: Bohéma, Sá-
la opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Medzinárodný gitarový
festival J. K. Mertza, Primaciálny
palác
� 19.00 - Music á la cARTe, Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 20.00 - Bratislava - inline, jazda
korčuliarov, petržalská trasa,
Aupark
� 20.00 - Koncert priateľstva:
Ebony Chorale and Band (USA) a
The Hope Gospel Singers (SK),
Františkánsky kostol

sobota 29. júna
�11.00 - M. Dubovský: Veľká dok-

torská rozprávka, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
�12.00 - Armin van Buuren: Only
Open Air, tanečný festival, Zlaté
piesky
�13.00 - HIPHOPŽIJE, hudobný
festival, Zlaté piesky
� 17.00 - Nedvědovci: Rozlúčka
Honzu Nedvěda, Istropolis, Trnav-
ské mýto
�19.00 - M. Haydn: Omša pre sv.
Cyrila a Metoda, Dóm Sv. Marti-
na, Bratislava
� 19.00 - Medzinárodný gitarový
festival J. K. Mertza, Hlavné
námestie
� 19.00 - R. Harwood: Kvarteto,
Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - Kuasar String Kuartet:
Oheň, svetlo a rock, koncert Dolce
Vitaj 2013, Letný pavilón SNG,
Rázusovo nábrežie
�19.30 - V. Klimáček: Veľká kilo-
vačka na námestí Billa Gatesa,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 20.00 - Viva Musica! Festival:
Viva Petr Hapka!, koncert, Brati-
slavský hrad

nedeľa 30. júna
� 11.00 - P. Dobšinský: Mechúrik
- Koščúrik, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 18.00 - H. McCoy: Aj kone sa
strieľajú, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 18.00 - Dychová hudba Minis-
terstva vnútra SR, otvárací koncert
Staromestského kultúrneho leta, Hviez-
doslavovo námestie, altánok
� 19.00 - Medzinárodný gitarový
festival J. K. Mertza, Primaciálny
palác

pondelok 1. júla
� 19.00 - Koncert San Jose Youth
Symphony (USA), Slovenský roz-
hlas, Mýtna ulica
� 19.00 - Medzinárodný gitarový
festival J. K. Mertza, Primaciálny
palác

utorok 2. júla
� 17.00 - Rozprávanie o Bratisla-
ve: Legenda na rohu, Medická
záhrada
� 18.30, 19.30 - Corvus Arma –
Havrani, šermiarske utorky v Sta-
rej radnici
� 19.00 - Medzinárodný gitarový

festival J. K. Mertza, Primaciálny
palác
� 20.00 - Trio Fatal, koncert ar-
gentínskej hudby, Hlava 22, Bazo-
va ulica

streda 3. júla
� 19.00 - Koncert El Camino
Youth Symphony (USA), Sloven-
ský rozhlas, Mýtna ulica
� 19.00 - Medzinárodný gitarový
festival J. K. Mertza, Primaciálny
palác
� 20.30 - W. Shakespeare: Večer
trojkrálový alebo Čo len chcete,
Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

štvrtok 4. júla
� 19.00 - P. Hartl: Hvězda, Leto
hereckých osobností, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - Medzinárodný gitarový
festival J. K. Mertza, Primaciálny
palác
� 20.00 - Agnieszka Twardoch,
jazzový koncert, Hlavné námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Večer
trojkrálový alebo Čo len chcete,
Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad
� 20.30 - Deja Vu + Tamás
BERKI (H), Hudba na nádvorí,
Zichyho palác, Ventúrska ulica

piatok 5. júla
� 15.00 - Káva u Zichyho s Evou
Holubovou, Leto hereckých osob-
ností, Zichyho palác, Ventúrska
ulica
� 19.00 - P. Hartl: Hvězda, Leto
hereckých osobností, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 20.00 - Bratislava - inline, jazda
korčuliarov, staromestská trasa,
SND, Pribinova ulica
� 20.30 - W. Shakespeare: Večer
trojkrálový alebo Čo len chcete,
Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

sobota 6. júla
� 18.00 - Kantáta sv. Cyrila a
Metoda a Omša sv. Martina, Kate-
drála sv. Martina
� 20.30 - W. Shakespeare: Večer
trojkrálový alebo Čo len chcete,
Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

nedeľa 7. júla
�17.00 - Marek Vrábel (SK), Bra-
tislavský organový festival, Hu-
dobná sieň Bratislavského hradu
� 18.00 - Ľudová hudba Fidlikan-

ti, Hudba na námestí, Hviezdosla-
vovo námestie, altánok 
� 19.00 - M. Gavran: Vše o že-
nách, Leto hereckých osobností,
Zichyho palác, Ventúrska ulica
� 20.00 - Bratislava Hot Serena-
ders, koncert, Amfiteáter SNG,
Riečna ulica
� 20.00 - Violin Orchestra Brati-
slava pod vedením Eugena Bo-
toša, koncert, Hlavné námestie
� 20.30 - W. Shakespeare: Večer
trojkrálový alebo Čo len chcete,
Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

pondelok 8. júla
� 18.00 - Láska patrí všetkých -
naša však Slovensku, poetické
pásmo, Letná čitáreň U Červeného
raka, Michalská ulica

utorok 9. júla
� 17.00 - Irena Chřibková (CZ),
Bratislavský organový festival, Hu-
dobná sieň Bratislavského hradu
� 18.30, 19.30 - Corvus Arma –
Havrani, šermiarske utorky v Sta-
rej radnici
� 20.12 - Second Band, koncert,
Kafe Scherz, Palisády
� 20.30 - W. Shakespeare: Večer
trojkrálový alebo Čo len chcete,
Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

streda 10. júla
� 19.00 - National Youth Choir of
Scotland, koncert, Slovenský roz-
hlas, Mýtna ulica
� 20.00 - Cyrano, alebo Bálabylé
o nose, Túlavé divadlo, Zichyho
palác, Ventúrska ulica
� 20.30 - W. Shakespeare: Večer
trojkrálový alebo Čo len chcete,
Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

štvrtok 11. júla
�16.00 - Výročie dobytia Bastily,
Francúzsky deň 2013, Hlavné
námestie
� 17.00 - Erwin Messmer (SUI),
Bratislavský organový festival, Hu-
dobná sieň Bratislavského hradu
� 20.30 - Marcela Laiferová a
Zoro Laurinc, Hudba na nádvorí,
Zichyho palác, Ventúrska ulica
� 20.30 - W. Shakespeare: Večer
trojkrálový alebo Čo len chcete,
Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

piatok 12. júla
� 20.00 - Bratislava - inline, jazda

korčuliarov, petržalská trasa,
Aupark
� 20.30 - W. Shakespeare: Večer
trojkrálový alebo Čo len chcete,
Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

sobota 13. júla
� 20.30 - W. Shakespeare: Večer
trojkrálový alebo Čo len chcete,
Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

nedeľa 14. júla
� 15.00 - Plavba pre rodiny s
deťmi: Krajina Indiánov (cestova-
nie Severnou Amerikou), Osobný
prístav, Loď Martin
� 20.00 - Koncert Hudby Minis-
terstva vnútra SR, Hlavné námes-
tie
� 20.30 - W. Shakespeare: Večer
trojkrálový alebo Čo len chcete,
Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

pondelok 15. júla
� 19.00 - Plavba v rytme flamen-
ca, Osobný prístav, Loď Martin
� 20.30 - W. Shakespeare: Večer
trojkrálový alebo Čo len chcete,
Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

utorok 16. júla
�17.00 - Imrich Szabó (SK), Brati-
slavský organový festival, Hudobná
sieň Bratislavského hradu
� 18.30, 19.30 - Corvus Arma –
Havrani, šermiarske utorky v Sta-
rej radnici
�19.00 - D. Fo, F. Rame: Otevřené
manželství, Leto hereckých osob-
ností, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 20.12 - Milan Konfráter, kon-
cert, Kafe Scherz, Palisády
� 20.30 - W. Shakespeare: Večer
trojkrálový alebo Čo len chcete,
Letné shakespearovské slávnosti,
Bratislavský hrad

streda 17. júla
�19.00 - P. Claudel: O lásce, Leto
hereckých osobností, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 20.30 - K. Vosátko: Sharon Sto-
ne, let me go!, Divadlo GUnaGu,
Zichyho palác, Ventúrska ulica
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Prešpuráčky

boli pamätníčky

Bratislavy
Vídaval som ich chodievať po
Kapitulskej ulici so svojimi
psami a sedávať na schodoch z
druhej strany bratislavského
Dómu. Ony, staré Prešpuráčky,
na schodoch vedľa symbolické-
ho hrobu Johna Lennona,
potom turisti a ešte páriky mla-
dých ľudí - tak asi vyzerá záti-
šie za Dómom.
Sedávali, rozprávali, pofajčievali,
vadili sa so svojimi psami. Boli to
pamätníčky Bratislavy. Vedeli,
prečo kostol Klarisiek neslúži pre
bohoslužby. V roku 1913 sa tam
obesil kňaz. V takom prípade
muselo prísť povolenie k novej
vysviacke až z Ríma. Prišla prvá
svetová vojna, potom republika,
kostol nemal poriadne svojho
majiteľa, nemal kto za tým cho-
diť. Až to nakoniec zobral štát.
Pamätali sa ešte na súsošie Márie
Terézie. Stálo na námestí, ktoré sa
kedysi volalo Korunovačný paho-
rok. Na tomto vyvýšenom mieste
novokorunovaný kráľ prisahal na
všetky svetové strany vernosť
monarchii. Posledný bol v roku
1830 Ferdinand V. Bratislavský
sochár Ján Fadrusz postavil na
tomto mieste súsošie Márie Teré-
zie. V roku 1921 ho českí legioná-
ri zdemolovali. Potom to bolo
Štefánikovo námestie s jeho
sochou. V roku 1946 Štefánikovu
sochu odstránili; neskôr to bolo
Roosweltovo námestie. Dnes je to
námestie Ľudovíta Štúra.
Staré Prešpuráčky sú hrdé na
komentátora rakúskej televízie
Huga Portischa. Portischovci bý-
vali najprv v Petržalke, potom na-
proti Jezuitskému kostolu, v do-
me, kde je dnes pobočka banky.
Hugo navštevoval reálne gymná-
zium v budove starého rozhlasu.
Jeho otec napísal dejiny Bratisla-
vy. Staré panie tvrdia, že Hugov
šarm nie je rakúsky, ale prešpu-
rácky. Hugov otec je pochovaný
niekde na Ondrejskom cintoríne.

František Mikloško
Z knihy Znamenia čias, pôvodne

článok vyšiel v samizdate
Fragment (1987)pod

pseudonymom Marek Bohúň.
POKRAČOVANIE NABUDÚCE

NA MILETIČOVEJ ULICI
prepadol neznámy muž, masko-
vaný šatkou a slnečnými oku-
liarmi, stávkovú kanceláriu. Pod
hrozbou použitia zbrane žiadal
od pracovníčky finančnú hoto-
vosť. Tá mu vydala 550 eur.
Lupič z miesta ušiel, polícia po
ňom pátra.
NA VAJNORSKEJ ULICI na-
šla polícia na medziposchodí
budovy muža bez známok života.
Išlo o 76-ročného Bratislavčana,
ktorý utrpel strelné poranenie
hlavy. Lekár na mieste nevylúčil
cudzie zavinenie, presné príčiny
smrti však určí až pitva. Zbraň,
ktorú policajti na mieste zadržali,
mal nebohý v legálnej držbe. 
NADOLNOZEMSKEJ ULICI
horel študentský internát. Požiar
vznikol v miestnosti na prvom
poschodí. Hasiči všetkých študen-
tov evakuovali. Na mieste ich
ošetrili 23. Plamene nikoho ne-
zranili a hodinu po uhasení sa štu-
denti vrátili do izieb. Príčina po-
žiaru je predmetom vyšetrovania.
NANÁMESTÍ SNP sa 27-ročný
Ondřej z Česka v noci spýtal
dvoch okoloidúcich mužov, či
nemajú „papírky“ na ušúľanie
hašišu. Netušil však, že ide o
dvoch policajtov, ktorí v tom čase
vykonávali obchôdzku, nakoľko
boli v civilnom odeve. Tí Ondřeja
vyzvali, aby im omamnú látku
odovzdal a odviedli ho na policaj-
nú stanicu. Expertíza potvrdila, že
išlo o hašiš, pričom z dávky bolo
možné vyrobiť najmenej 15 jed-
norazových dávok drogy. Mladé-
mu Čechovi hrozí trest odňatia
slobody vo výške 4 až 10 rokov.
NA BULHARSKEJ ULICI v
jednom z bytov zadržali policajti
36-ročného Ľubomíra, ktorý tam
vyrábal omamné a psychotropné
látky. Policajti pri domovej pre-
hliadke našli množstvo nástrojov
prispôsobených na výrobu drog,
digitálne laboratórne váhy a
injekčné striekačky. Zaistili aj
skrutkovač, v ktorého odnímateľ-
nej rukoväti bola podozrivá biela
kryštalická látka. Predbežné
výsledky skúmania ukázali, že ide
o metamfetamín. Zo zaisteného
množstva by sa dalo vyrobiť naj-
menej 75 jednorazových dávok
drogy. Obvinenému mužovi hrozí
trest odňatia slobody na 4 až 10
rokov. (mch)

Stará radnica je najvýznamnej-
šou profánnou stavbou v histo-
rickom jadre mesta. Od 20.
rokov 15. storočia bola sídlom
mestskej samosprávy. Ešte po
druhej svetovej vojne v budove
sídlili niektoré zariadenia magi-
strátu, neskôr národného výbo-
ru. Od 70. rokov 19. storočia
mesto postupne uvoľňovalo
priestory Starej radnice mest-
skému múzeu, najstaršiemu v
bývalom uhorskom kráľovstve. 
Ešte pred pár rokmi sídlili v kom-
plexe aj iné inštitúcie. Po generál-
nej rekonštrukcii dalo mesto
múzeu k dispozícii celý areál,
hoci do prízemia veže zo 14. sto-
ročia umiestnilo aj nevhodnú pre-
vádzku kaviarne bez vlastného
zázemia.
Hlavné námestie je už vyše dvad-
sať rokov skutočným námestím,
nie úbohou romantickou záhrad-
kou v centre mesta. Aj napriek
nevhodnej úprave dlažby a zne-
hodnoteniu renesančno-baroko-
vej fontány betónovým medzi-
kružím sa námestie stalo najna-
vštevovanejším miestom Brati-
slavy. Nielen pre gýčovité
nezmysly, ako je socha Schöner
Naciho či vojaka napoleonovskej
armády (momentálne demonto-
vaná). Nebýva zvykom stavať
pomníky vojskám, ktoré mesto
bombardovali a zničili vzniknu-
tým požiarom veľkú časť majetku
obyvateľov (1809). Je naozaj pre-
javom tolerancie stavať pomník
nepriateľovi a nespomenúť si pri-
tom na obrancov mesta?!
Počas poslednej úpravy námestia
kúpilo mesto v Budapešti nádrže
na mobilnú zeleň (stromy) v
počte 12 kusov. Už ich je len 11.
Bolo by zaujímavé zistiť, kto má
doma ten dvanásty kus. Možno
by sa tam našli aj liatinové mreže,
ktoré zmizli z otvorov pri kore-
ňoch stromov na susednom Fran-
tiškánskom námestí. 
Hlavné námestie sa znovu stalo
miestom trhov, hoci len príleži-
tostných, ale najmä miestom rôz-
nych festivalov a koncertov, nie
vždy na veľmi vysokej úrovni.
Mobilný prístrešok s javiskom

pritom úspešne zakrýva historic-
ký objekt Starej radnice, ktorý by
mal skôr tvoriť pozadie kultúr-
nych podujatí.
Trinásteho júna panoval na
námestí pred Starou radnicou
znova čulý stavebný ruch, len ob-
čas prerušovaný produkciou
pseudofolklórneho fujaristu, kto-
rý napriek zneniu všeobecne
záväzného nariadenia Starého
Mesta zotrváva, vypiskuje a vy-
trubuje na schodoch jezuitského
kostola. Načo by dodržiaval mest-
ský zákon, veď ani majiteľ roz-
kročených nôh na Ventúrskej ho
nerešpektuje!
Ráno teda doviezli prvky krytého
javiska a začali ho stavať. Ako no-
vinku priviezli aj prenosné zácho-
dové búdky a umiestnili ich na
chodník len 10 cm od nedávno re-
konštruovanej gotickej fasády Pa-
werovho domu Starej radnice z
roku 1422. Od postavenia domu
až do roku 2013 nemal nikto takú
drzosť! Záchody sú, pravdaže,
potrebné, a aj záchody sú súčas-
ťou kultúry. Ale kultúrne má byť
aj ich umiestnenie. Ak organizáto-
ri nejakého benefičného koncertu
nemajú vzťah k historickému jad-
ru mesta a jeho pamiatkam, mal
by ich v hraniciach slušnosti držať
zodpovedný pracovník magistrá-
tu. Počas stavby zariadení na ná-
mestí nikto z magistrátu prítomný
nebol. Záchody boli umiestnené
na mieste, ktoré musí ostať vždy
voľné pre prípad potreby prejazdu

hasičských vozidiel. Pani organi-
zátorka akcie (oháňala sa pasom
inej krajiny, hoci žijeme v Európ-
skej únii!) po nechutnej slovnej
výmene dala (asi o 12.30 hod.)
posunúť záchody približne o 20
krokov bližšie do stredu námestia.
Neviem, čo by jej na to povedali
vo Viedni či v Bruseli. 
V čase rekonštrukcie dlažby
námestia sa potvrdilo, že vojen-
ská strážnica, ktorá tam stála v 18.
storočí, mala v suteréne klenuté
miestnosti. Nebolo by bývalo pro-
blémom obnoviť ich a umiestniť
do nich verejné záchody. Zname-
nalo by to práce najviac. Bolo
treba dodržať termín slávnostnej
pochôdzky po (údajne) lepšej a
krajšej dlažbe. Takže dlažbu, kto-
rá je medzičasom menej pekná, až
škaredá, a najmä špinavá a popra-
skaná, bude asi treba zakryť pre-
nosnými záchodmi v krásnej
modrej farbe. Čo tak vybudovať z
nich ďalší prstenec okolo Maxi-
miliánovej fontány?
Akcia sa konala s odkazom na
„zdravý rozum“. Po skončení
akcie organizátori odstránili stan,
určený na pohostenie VIP hostí.
Pani organizátorka sa stratila. Zá-
chody na námestí zostali. Pod ok-
nami japonskej ambasády. Ostali
tam aj ďalší deň. Turisti ich s
radosťou používali a fotografova-
li. Asi sa oprávnene pýtali, či nie-
komu v tomto meste nechýba
zdravý rozum. Štefan Holčík

Foto - autor

Mobilné plastové záchody nepatria
pred stredovekú Starú radnicu 
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vyjdú o tri týždne
18. júla 2013

Dva koncerty 

pre sv. Cyrila

a Metoda
STARÉ MESTO
Katedrála sv. Martina zažije v
najbližších dňoch hneď dva
výnimočné hudobné koncerty
venované 1150. výročiu prícho-
du Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu.
V sobotu 29. júna 2013 o 19.00 h
bude v bratislavskom Dóme znieť
Omša pre sv. Cyrila a Metoda od
Michaela Haydna. Účinkuje Spe-
vácky zbor mesta Bratislavy so
sólistami Andreou Čajovou
(soprán), Radoslavou Mičovou
(mezzosoprán), Jozefom Grafom
(tenor) a Gustávom Beláčekom
(bas). Na organe bude hrať Peter
Mikula, dirigentom bude Ladi-
slav Holásek.
O týždeň neskôr - v sobotu 6. júla
2013 o 19.00 h - bude v Katedrá-
le sv. Martina premiéra Slávnost-
nej kantáty sv. Cyrila a Metoda  a
Omša sv. Martina Pavla Procház-
ku v podaní speváckeho zboru
Technik Akademik a orchestra
SND Musici Del Teatro. Diriguje
Pavol Procházka. Súčasťou kan-
táty je aj Konštantínov Proglas v
staroslovienskom jazyku v podaní
Štefana Bučka. (ado)

STARÉ MESTO
Nie je nič aktuálnejšie ako lás-
ka. Aj takto by sa dala charak-
terizovať hlavná téma nového
činoherného predstavenia na
scéne SND. Svetoznámy dra-
matik a básnik William Shakes-
peare jej dal názov Veľa kriku
pre nič.
Príbeh situoval do talianskeho
prostredia vznešených a zámož-
ných, pre svoju aktuálnosť je však
zaujímavá a príťažlivá na všet-
kých kontinentoch i v súčasnosti.
Veď neraz popri sebe prechádza-
me, priam sa o seba potkýname, a
potom zrazu - zdanlivo z ničoho
nič - sa do seba zamilujeme.
Hra nie je veľmi bohatá na dra-
matický dej, no o to bohatšie sú
vtipné situácie a dialógy najmä
medzi mladou, krásnou, majet-
nou, mimoriadne emancipovanou
a tvrdohlavou Beatrice, ktorá po-
hŕda mužmi a nazýva ich blatom,
a sebavedomým, takisto tvrdohla-
vým, zarytým starým mládencom
Benedikom. Ten si iba nerád pri-
zná, že Amorov šíp zasiahol aj
jeho srdce. Svoje tu zohráva aj
falošné obvinenie dievčiny, budú-
cej nevesty Hero, ktorú na zákla-
de klebety vyhlásia za mŕtvu.
Aká by to bola komédia, keby sa
predstavenie končilo tragicky??
Jej smrť je iba fiktívna. Keďže
Shakespeare nepatrí k plytkým a
už na prvý pohľad čitateľným
autorom, ani v tejto hre nič nejde

priamočiaro. Divák sa stane sved-
kom intríg, pokrytectva, pretvá-
rok, klamstiev a situácií s vyhrote-
nými emóciami, až napokon zví-
ťazí láska. Popri tragédiách z váš-
ne je táto inscenácia tiež plná váš-
ní, našťastie, s veselým koncom.
A tak posledná premiéra divadel-
nej sezóny v SND sa končí
úsmevne. Ľuboš Kostelný v úlohe
Dona Pedra, Daniel Fischer ako
jeho nevlastný brat Don John,
zároveň muzikant kapely, ktorá
naživo koncertuje počas predsta-
venia, taktiež Tomáš Vravník,
stvárňujúci podvedeného, no i tak
zaľúbeného ženícha Claudia,
proti svojej vôli zaľúbená Beatri-
ce v podaní Petry Vajdovej i
Milan Ondrík v úlohe zaľúbenca
Benedika, i ďalší účinkujúci sa na
svojich replikách výborne bavia.
Šťavnatý preklad majstra pera -
básnika, dramatika Ľubomíra Fel-
deka, ktorý obohatil daný text o
viacvýznamové výrazy, tzv. mala-

propizmy (napr. vaše vyrážky na-
miesto vaše vyhrážky, ste idiot
namiesto ste idol, odpúšťame vás
namiesto opúšťame vás) dodajú
humornému textu ešte vyšší zmy-
sel. Aj keď režisér Juraj Nvota už
dávnejšie presiahol päťdesiatku,
stále zostáva mladý, čoho dôka-
zom je, že i túto inscenáciu čias-
točne posunul z barokového ob-
dobia „nazberkaných“ kostýmov
do súčasnosti, čo dokumentujú
mladí hudobníci a speváci v mo-
derných džínsoch i kožených
bundách, produkujúci populárnu
hudbu na elektrofonických ná-
strojoch. Chcel tým transparentne
dokázať, že Shakespearove hry sú
stále mladé a určené aj mladému
divákovi. Anna Sláviková

Foto - Martin Geišberg
~     ~     ~

Inscenácia Veľa kriku pre nič je
sa najbližšie hrá v piatok 28. jú-
na 2013 o 19.00 h v Sále činoh-
ry SND na Pribinovej ulici

Veľa kriku pre nič alebo omladený
Shakespeare na scéne činohry SND


