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Biela pastelka

chce po roku

opäť pomáhať

nevidiacim
BRATISLAVA
Aj v tomto roku organizuje Únia nevi-
diacich a slabozrakých Slovenska celo-
slovenskú verejnú zbierku Biela pastel-
ka, určenú na podporu ľudí so zrako-
vým postihnutím.
Bielu pastelku budú môcť občania pod-
poriť od 26. septembra do 31. decembra
2007 kúpou bielej pastelky, ktorá je sym-
bolom zbierky, za 20 korún. Ďalej aj tým,
ak pošlú esemeskovú správu v sume 30
korún na číslo 820 v sieti operátorov
Orange Slovensko a T-mobile. Možný je
aj priamy finančný príspevok na účet
zbierky číslo 4030016212/3100. 
V Bratislave je pripravený aj sprievodný
program, ktorý má ľuďom priblížiť život
nevidiacich a slabozrakých spoluobčanov.
Výnos zo zbierky je určený na poraden-
stvo pre tých, ktorí stratili zrak a na kurzy
zručnosti. Kurzy sa týkajú napríklad bez-
pečnej chôdze s bielou palicou, čítania a
písania Braillovho písma a sebaobsluž-
ných činností – varenia, osobnej hygieny
a podobne. Je určený aj na projektové pro-
gramy pre zrakovo postihnutých ľudí. 
V roku 2002 bol hrubý výnos vyzbiera-
ných finančných prostriedkov v zbierke
vo výške takmer 893-tisíc korún, v roku
2006 to bolo už 2,1 milióna korún. 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska bola založená v roku 1990 a má
viac ako 7-tisíc členov. (rob)

Na Chalupkovej

chcú stavebnú

uzáveru
STARÉ MESTO
V starej priemyselnej zóne Bratislavy
v okolí Chalupkovej ulice, chce staro-
mestská samospráva vyhlásiť staveb-
nú uzáveru.
Uviedol to starosta mestskej časti Staré
Mesto Andrej Petrek. Ako konštatoval, na
tomto území pripravuje investičné záme-
ry niekoľko investorov a tieto zámery je
nutné prispôsobiť priepustnosti priľa-
hlých dopravných uzlov, inak hrozí
dopravný kolaps.
„Sú vypracované dve urbanistické štúdie
riešiace toto územie, každá rieši len jeho
časť a navyše nie sú kompatibilné,“ uvie-
dol A. Petrek, podľa ktorého je nutné
vypracovať územno-plánovaciu doku-
mentáciu, ktorá zadefinuje zástavbu tak,
aby nemohlo dôjsť k zmene funkčného
využitia územia.
Podľa A. Petreka by práce na územnom
pláne zóny Chalupkova, ktorá by regulo-
vala budúcu zástavbu na tomto území,
mohli začať v novembri. Staromestský
stavebný úrad  začne konanie vo veci sta-
vebnej uzávery. (juh)

Pri príprave

rekonštrukcie

galérie bol

porušený zákon
BRATISLAVA
Rekonštrukcia objektov Slovenskej
národnej galérie sa dostala pod gesciu
ministerstva kultúry, pretože pri  jej
doterajšej príprave bolo zistené poruše-
nie zákona o verejnom obstarávaní.
Predstavitelia galérie, ktorá doteraz pri-
pravovala rekonštrukciu svojich objektov,
sa k novej situácii nevyjadrujú, odkázali
nás na rezort kultúry. „Ministerstvo kultú-
ry prevzalo gesciu nad verejným obstará-
vaním na základe zistenia prípravy verej-
nej súťaže zo strany Slovenskej národnej
galérie v rozpore so zákonom o verejnom
obstarávaní,“ povedal nám hovorca rezor-
tu kultúry Jozef Bednár. „Slovenská
národná galéria z toho dôvodu nemá pri-
pravenú projektovú dokumentáciu pre
ďalšie dva stavebné objekty, ktoré sú
súčasťou zákazky. Projektová dokumen-
tácia je dôležitou súčasťou súťažných
podkladov a preto keď nám v súčasnosti
chýba jej časť, musíme zvoliť správnu
aplikáciu verejného obstarávania.“
Ako ďalej vysvetlil, SNG zadala prípravu
projektovej dokumentácie pre účely sta-
vebného povolenia a pre účely vyhlásenia
verejnej súťaže len na dva objekty, nie je
teda pripravená dokumentácia pre ďalšie
dva objekty. „Ak by takto bola vyhlásená
verejná súťaž (len na dva objekty), došlo
by k rozdeleniu predmetu zákazky, čo je v
rozpore so zákonom o verejnom obstará-
vaní. To by mohlo ovplyvniť plynulý prie-
beh rekonštrukcie, finančné riadenie celej
rekonštrukcie, ohroziť harmonogram
plnenia a podobne.“ 
Aký bude ďalší postup? V krátkej dobe sa
pripravuje predbežné oznámenie vo Vest-
níku EÚ a Vestníku Úradu pre verejné
obstarávanie. Ministerstvo kultúry podľa
J. Bednára v súčasnosti v spolupráci so
Slovenskou národnou galériou nastavuje
harmonogram procesu prípravy projekto-
vej dokumentácie pre účely stavebného
konania, verejného obstarávania a násled-
nej rekonštrukcie. Ukončenie verejného
obstarávania sa očakáva na prelome prvé-
ho a druhého štvrťroka budúceho roka.
Rekonštrukcia objektov SNG sa pripravu-
je už od roku 2001. Zámer jej obnovy a
modernizácie schválila bývalá vláda v
roku 2002. Architektonická súťaž z roku
2003 nepriniesla očakávaný výsledok,
preto bola v roku 2005 vyhlásená  nová
súťaž, ktorú vyhrala spoločnosť Architek-
ti B.K.P.Š. V roku 2005 sa dokončila
obnova Esterházyho paláca, na rad mali
prísť aj ďalšie stavby. Podľa pôvodných
predpokladov mala byť zachovaná a
obnovená aj kontroverzná prístavba od
architekta V. Dedečka zo 70. rokov. Na
otázku, či sa naďalej predpokladá zacho-
vanie prístavby, ktorej odstránenie poža-
duje časť odbornej i laickej verejnosti,
sme odpoveď nedostali. (juh)

Po obrovskom stane, ktorý stál uprostred rusovského parku, zostal zdevastovaný trávnik. FOTO - Oto Limpus

RUSOVCE
Zdevastovaný veľký štvorec trávnika,
asfaltové chodníky prekryté hrubou
vrstvou bahna, odrazená a rozbitá pies-
kovcová hlavica stĺpa s cimburím.
Aj laické odhady hovoria o hmotných
škodách dosahujúcich niekoľko miliónov,
o morálnych a kultúrnych škodách neho-
voriac. Taký je výsledok podnikovej párty
pod stanom, ktorú v piatok 14. septembra
pre spoločnosť Orange usporiadala v
parku kaštieľa v Rusovciach agentúra
Monarch. Areál je v správe Úradu vlády
SR. Správa zariadení úradu vlády pritom
vyčlenila na údržbu a ochranu kaštieľa na
tento rok 1,5 milióna korún.
Z úradu vlády sme nedostali informáciu,
či v zmluve žiadal nájomné, v odpovedi sa
hovorí len o sume 179 912 Sk za skultúr-

nenie plochy a uvedení parku do pôvod-
ného stavu. Tu sa natíska otázka, ako je
vôbec možné chránený areál národnej
kultúrnej pamiatky, do ktorého má inak
verejnosť vstup zakázaný, prenajať na
súkromné oslavy.
Úrad mal prevziať park 20. septembra. Už
v pondelok 17. septembra však bolo jasné,
že areál do pôvodného stavu uvedený ne-
bude. Na ploche 50 x 50 metrov bol tráv-
nik zdevastovaný do formy, ktorej sa v
pastvinárstve hovorí vysalašená. Tisícky
nôh na obmedzenej ploche zničia trávnik
priamo v jeho koreňovom systéme. V
pondelok však boli len na najudupanej-
ších miestach trávnika na povrchu rozsy-
pané ojedinelé trávové semená, podobne
na koľajach a jamách, ktoré nákladné
automobily narobili v parku pri budovaní

a zriaďovaní stanu. Pritom aj podľa práv-
nikov aj podľa záhradníkov znamená uve-
denie do pôvodného stavu, že po odchode
nájomcu bude na mieste trávnik. Na
náhradu toho, ktorý sa tu utváral dvesto
rokov by bolo treba trávové drny za viac
ako pol milióna. Navyše nebola odstráne-
ná hrubá vrstva blata z chodníkov a v
pôvodnom stave nebola ani hlavica bráno-
vého stĺpa, ktorú pri odvoze konštrukcií
zhodil jeden z nákladiakov. Po parku
navyše ďalej stáli prenosné záchody.
Petra Stoláriková z agentúry Monarch pri-
púšťa, že došlo v dôsledku posunutia
podujatia aj nečasu k určitým poškode-
niam povrchu, ale podľa jej slov bola
vysiata tráva a treba len určitý čas počkať,
kým sa ujme. Zdôrazňuje, že akcia bola
legálna a povolená. Gustav Bartovic

Namiesto rekonštrukcie ďalšia devastácia

Tehelné pole je pre novú halu vhodné
Favoritom pre výstavbu viacúčelovej
haly, kde by sa v roku 2011 mali hrať
zápasy MS v ľadom hokeji, sa stalo Te-
helné pole. V rozhovore pre Bratislavs-
ké noviny to potvrdil primátor Bratis-
lavy Andrej ĎURKOVSKÝ (KDH).
- Vhodnosť cyklistického oválu na Tehel-
nom poli pre výstavbu haly sme nechali
posúdiť odborníkom, ktorí zohľadnili aj
požiadavky na organizovanie zápasov
hokejových majstrovstiev sveta, ktoré
budú v Bratislave o necelé štyri roky.
Výstavba viacúčelovej haly v tejto lokali-
te by z pohľadu mesta navyše vyriešila aj
ďalšie problémy. Ide najmä o parkovanie,
a to nielen pre novú halu, ale aj pre Národ-
né tenisové centrum, súčasnú hokejovú
halu a tiež budúci Národný futbalový šta-
dión. Dopravný prístup je možný z Baj-
kalskej ulice, takže dopravná obsluha

areálu nezaťaží vedľajšie komunikácie.
Okrem toho bude do haly veľmi dobrý
prístup mestskou hromadnou dopravou,
takže návštevníci zo širšieho okolia nebu-
dú nútení využívať individuálnu dopravu.
Táto lokalita je navyše v územnom pláne
určená pre športové a rekreačné využitie,
takže sa tu okamžite môže začať stavať.
Vyhovuje lokalita Tehelného poľa aj
hokejovému zväzu?
- Podľa mojich informácií áno. Hokejový
zväz totiž potrebuje čo najskôr získať
vhodný pozemok a začať stavať.
Areál velodromu však cyklistický zväz
predal súkromnej stavebnej spoločnos-
ti. Aká je šanca, že ho mesto získa?
- To je zatiaľ otvorená otázka, verím však,

že sa nám podarí s vlastníkom pozemkov
dohodnúť. Ten ich kupoval so zámerom
výstavby bytových domov, s čím ja
nemôžem súhlasiť, a to najmä preto, že to
neumožňuje územný plán mesta.
Nová hala má byť určená najmä pre
hokejové majstrovstvá sveta, ale stavať
ju na niekoľko zápasov je luxus. Aká je
predstava mesta o jej ďalšom využití?
- Mesto nechce majetkovo vstupovať do
výstavby. Hokejovému zväzu ponúkne-
me pozemok, ktorý mu dlhodobo prenaj-
meme za symbolickú korunu. O výstavbu
a prevádzku nech sa starajú iní. Či už to
bude zastrešovať hokejový zväz alebo
súkromný investor. Najvhodnejšie by
bolo, aby sa nová hala stala súčasťou
európskej siete takýchto hál, kde sa kona-
jú nielen športové ale aj kultúrne poduja-
tia. Zhováral sa Radoslav Števčík
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Šeci zme 
handri, len 
bjznjz je boch
Ak sa niekomu zdá, že som pri písaní
titulku tohto stĺpčeku poriadne skĺzol z
pravidiel gramatiky, nech si prečíta
posledný riadok a vezme na vedomie roz-
diel medzi božským a gramatickým.
Niekomu sa možno bude zdať zvlášť ten
posledný riadok negramatický a možno
neporozumie slovu bjznjz. To si ja tak
píšem slovko bussines, teda biznis, aby
som mal biznis, teda, aby som na seba a
tento stĺpček upútal.
Inšpiruje ma pokus zamyslieť sa nad tým,
čo všetko je na Slovensku dobre predajné.
Okrem vietnamskej obuvi a textilu všetko.
Najľahšie sa predávajú hrdosť a česť.
Potom kultúrne pamiatky. Podlízavosť a
análne horolezectvo. Veci vo verejnom
vlastníctve.
Zle sa predávajú okrem vietnamského sor-
timentu ešte vedomosti, praktická zruč-
nosť a ochota pracovať. 
Osobne sa nečudujem agentúre Monarch,
že svojmu klientovi ponúkla na firemný
opijáš jednu z najlukratívnejších lokalít -
park rusovského zámku, ktorý má ambície
byť prezidentským sídlom. Čudujem sa
však spoločnosti Orange, ktorá by nemala
byť slovenská, ale svetová, a svet má
okrem zoznamu ku kultúrnym pamiatkam
aj úctu k nim. A rozum mi zostáva stáť nad
faktom, že správca objektu, reprezentant
štátu, jeho vlády, túto pamiatku prenajal
na firemný flám. Navyše pamiatku, ktorá
má aj tú spomínanú ambíciu a mal by sa
okolo nej budovať nimbus výnimočnosti,
vznešenosti a rešpektu. Namiesto ochrany
a budovania úcty tam nechá vycapiť pre-
nosné záchody, lebo nestačí, že budú na
zámockom trávniku, kam nemajú povole-
ný vstup radoví občania, parkovať
súkromné autá.
V blízkom okolí Bratislavy je veľa zreno-
vovaných kaštieľov alebo ich replík aj s
parkoviskami, s parkami, aj tenisovými
kurtmi, aj bazénom, aj záchodíkmi
decentne ukrytými vnútri budov. Lenže
ich vlastníci si nechajú primerane zapla-
tiť. Úradníci z vlády si zaplatiť nemuseli
nechať - súdiac podľa toho, čo nám o
zmluve povedali. Alebo - žeby predsa?

Gustav Bartovic

Deň bez áut

a ulice pre ľudí 
BRATISLAVA
Tohtoročný európsky Deň bez áut pri-
padol na sobotu 22. septembra a zapo-
jí sa doňho aj Bratislava. Leitmotívom
podujatia je slogan Ulice pre ľudí.  
V hlavnom meste bude Starý most počas
soboty prístupný iba pre cyklistov a
mestskú hromadnú dopravu, ktorá bude
zadarmo. Na Hodžovom námestí sa od
14.30 h. budú preháňať cyklisti a korču-
liari. Na parkovisku pod Starým mostom
na Gondovej ulici sa bude od 14.00 h.
diskutovať o doprave v Bratislave. Kon-
certy hudobných skupín a tanečné vystú-
penia sú na programe od 16.00 h. 
V rámci Dňa bez áut, ktorý je vyvrchole-
ním Týždňa mobility, pripravilo mesto aj
projekt zvýraznenia priechodov pre
chodcov špeciálnym osvetlením kvôli
zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky. 
Železničná spoločnosť Slovensko ponú-
ka pri tejto príležitosti výhodnejšie cesto-
vanie vlakom.Od soboty od 0. h do nede-
le do 12. h môžu ľudia cestovať za päť
korún za každých 50 kilometrov. (rob)

Súbor Slovany

začnú stavať

na jar 2008
NOVÉ MESTO
Už na jar budúceho roku by sa mala
začať výstavba polyfunkčného kom-
plexu Slovany, ktorého súčasťou by
mali byť aj dve výškové dominanty so
41 podlažiami, čo je o šesť viac, než
predpokladal pôvodný projekt.
Ako sme pred časom informovali,
navrhované veže mali mať 35 nadzem-
ných podlaží. V projekte však medziča-
som došlo k úpravám, ktoré odsúhlasila
aj mestská časť Nové Mesto. Potvrdila
nám to hovorkyňa starostu Valéria
Reháčková. Rozptýlili sa tým pochyb-
nosti o tom, či je zvýšenie počtu podlaží
v súlade s príslušnou dokumentáciou.
Polyfunkčný súbor Slovany bude situo-
vaný medzi Račianskou, Kominárskou a
Škultétyho ulicou v mestskej časti Nové
Mesto, kde býval továrenský areál Brati-
slavských elektrotechnických závodov. V
troch podzemných podlažiach by mali
byť parkovacie garáže pre asi 730 áut, v
nadzemnej časti budú dominantné dve
41-poschodové výškové budovy prepoje-
ná vo výške troch podlaží (38.-40. podla-
žie) oceľovou konštrukciou spojovacieho
mosta. V obidvoch vežiach a v priľahlých
nižších objektoch s dvoma až šiestimi
podlažiami sa na prvom a druhom podla-
ží budú nachádzať obchodno-administra-
tívne priestory. Na vyšších podlažiach má
byť približne 450 bytov rôznej veľkosti.
Centrom komplexu by malo byť námes-
tie, ktoré ponúkne miesto pre stretávanie
a relax a podľa developera projektu, kto-
rým je spoločnosť Futuris Properties, a.s.,
by tu malo byť aj množstvo zelene. Ráta
sa s tým, že zeleň by sa mala rozprestie-
rať aj na strechách a terasách, a to na plo-
che viac ako 5000 štvorcových metrov.
Aj na pozemkoch, ktoré bezprostredne
susedia so súborom Slovany a pôvodne
plnili priemyselnú alebo dopravno-želez-
ničnú funkciu, sa predpokladá sústredená
nová výstavba polyfunkčného charakte-
ru. Komplex Slovany sa tak stane súčas-
ťou nového rezidenčného priestoru.
Začiatok výstavby prvej etapy projektu
Slovany sa predpokladá na jar 2008, jej
ukončenie v roku 2010. (juh)

Nová Vydrica občanov zatiaľ nezaujíma
BRATISLAVA
Účasť občanov na stredajšom verejnom
prerokovaní správy o hodnotení záme-
ru Bratislavské podhradie - Vydrica
bola zanedbateľná. Napriek tomu
zástupca developera predstavil projekt
novej zástavby pod Hradným vrchom. 
Na projekt výstavby v Podhradí v tomto
období sa koná päť architektonických
verejných súťaží. Víťazi druhého kola, do
ktorého sa spomedzi 47 predložených
návrhov dostalo 22, by mali byť známi
30. októbra tohto roka. 
Pripomienky obyvateľov sa týkali najmä
zachovania a zveľadenia existujúcej zele-
ne, dopravy a architektonického riešenia
budov. Niektorí poukázali na to, že budo-
vanie zelene na terasách a strechách bu-
dov nie je adekvátnou náhradou za zeleň
na zemi, ktorá má množstvo funkcií. S
touto pripomienkou súhlasil aj architekt
zámeru Michal Bogár, ktorý informoval,
že zeleň na terasách sa v tomto prípade
bude týkať len jednej časti zástavby. 

Zámer ráta aj s revitalizáciou zelene na
Hradnom brale, s jeho prečistením a pre-
svetlením. Uvažuje sa aj o výseve pôvod-
ných rastlín, ktoré tam rástli a ktoré v
súčasnosti ustupujú náletovým porastom.
Sprístupnené by mali byť aj náučné
chodníky. 
Dopravné riešenie v tejto novej časti by
malo mať charakter pešej zóny, ktorá by
mala nadviazať na pešiu zónu z Laurin-
skej ulice. Parkovanie má byť zabezpeče-
né vo veľkých podzemných garážach.
Nákresy predstavené na verejnom prero-
kovaní potvrdili zámer vyplývajúci z
územného plánu funkčne plne prepojiť
obe strany pri estakáde Nového mosta aj
s pešou zónou, s tým, že do komplexu je
zahrnuté aj dunajské nábrežie. Dopravné
zaťaženie nie je podľa zástupcov investo-
ra problémom, komunikácie unesú
výstavbu na tomto mieste. 
Otázky obyvateľov mesta smerovali aj na
strešné riešenie budov, ktoré je v hrubých
nákresoch v plochom vyhotovení. Táto

otázka však nie je podľa zainteresovaných
strán, mesta, developera i architekta, ešte
doriešená. Všetko vyplynie z konkrétnych
architektonických návrhov. Niektorí obča-
nia si myslia, že šikmé a sedlové strechy sú
pre toto územie omnoho lepšie ako rovné. 
Staršie pohľady na Hrad z druhej strany
Dunaja ukazujú, že tu stál a žil ucelený
mestský komplex od hradnej skaly až po
Dunaj a od ústia tunela až do priestoru pri
Starom moste. Obnova Vydrice by mala
zaplniť a oživiť tento priestor od Vodnej
veže na východ.
Členenie priestoru pri vylúčení výškovo
neprijateľných stavieb a prepojenie nábre-
žia pri Vydrici s nábrežím k Starému
mostu umožní zmierniť jazvu, ktorú spô-
sobilo zaťatie štvorprúdovky z Nového
mosta do historického jadra. Napojenie by
malo oživiť aj tú časť promenády pri
Dunaji, kde sa kedysi končievalo korzo,
skultúrniť priestory nástupíšť na osobné
lode a vytvoriť jednotný komplex, podob-
ný tomu, ktorý tu dominoval. (rob)

Tri sporné citylighty boli odstránené,

k ostatným sa Akzent Media nevyjadruje
STARÉ MESTO
Tri z 35 reklamných zariadení typu
citylight, ktoré vlani rozmiestnila v
centre hlavného mesta spoločnosť
Akzent Media, boli odstránené, osud
ďalších je nejasný. 
Ako nám povedala konateľka spoločnos-
ti Elena Kráľovenská, tri citylighty na
Gorkého ulici boli odstránené na základe
dohody s mestskou časťou Bratislava -
Staré Mesto. „Umiestnenie týchto troch
reklamných zariadení bolo dohodnuté len
na určitú dobu,“ uviedla. 
Magistrát ešte vlani spochybnil stavebné
povolenie vydané mestskou časťou Staré
Mesto, pretože nebol prizvaný do staveb-
ného konania, hoci pozemky, na ktorých
citylighty stoja, sú jeho vlastníctvom a
mestská časť ich má len vo svojej správe.
Staromestský stavebný úrad  vyzval spo-
ločnosť Akzent Media, aby predložila
dodatočný súhlas magistrátu s umiestne-
ním citylightov. Podľa informácií z brati-
slavského magistrátu sa reklamná spoloč-
nosť so žiadosťou o vydanie súhlasu na
mesto doposiaľ neobrátila.
E. Kráľovenská sa vyhla odpovedi na
otázku, či Akzent Media požiada magi-
strát o vydanie spomenutého súhlasu,
resp. ako mieni naložiť so zvyšnými city-
lightami. „Nepovažujeme za vhodné, aby
sme prostredníctvom tlače komunikovali
s magistrátom v prebiehajúcom správ-
nom konaní,“ uviedla. (juh)

FOTO - Robert Lattacher 

V termíne od 10. 9. 2007 
do 10. 10. 2007 bude verejné

prerokovanie urbanistickej štúdie
zóny Zlaté piesky 

Verejné prerokovanie s obyvateľmi, na kto-
rom bude zabezpečený odborný výklad spracova-
teľa, sa uskutoční dňa 24. 9. 2007 o 16.00 h v
miestnosti č. 5 na prízemí Primaciálneho paláca v
Bratislave. 
UŠ zóny Zlaté piesky je k verejnému nahliadnutiu na Magi-
stráte hlavného mesta SR Bratislava denne počas pracov-
nej doby, t. j. v pondelok od  800 - 1700 hod, utorok- štvrtok
od 800 - 1600 hod. a v piatok od 800 - 1500 hod, na mies-
tach:
1. Miestnosť č. 18 na prízemí Primaciálny palác, Bratislava 
2. Pracovisko front office, Nová radnica, Primaciálne nám.
1, Bratislava
3. Referát územného rozvoja mesta, miestnosť č. 210, Lau-
rinská č. 7, Bratislava
a na internetovej stránke hlavného mesta SR Bratislava
www.bratislava.sk
Stanoviská a pripomienky je možné uplatniť v termíne do
10. 10. 2007 na adrese: Magistrát hlavného mesta SR
Bratislava, oddelenie územného plánu a rozvoja mesta,
referát územného rozvoja mesta, Primaciálne nám. č.1,
814 99 Bratislava 1.

Denne
nové správy

o živote v meste
www.BratislavskeNoviny.sk

Bratislavský Hviezdoslav má 70 rokov
STARÉ MESTO
Monumentálna socha slovenského
básnika a dramatika Pavla Országha
Hviezdoslava s fontánou stojí na ná-
mestí pomenovanom po ňom už se-
demdesiat rokov. Pomník slávnostne
odhalili v nedeľu 26. septembra 1937. 
Koncepcia pomníka, ktorý z iniciatívy
americkej Slovenskej ligy, vytvoril so-
chár Vojtech Ihriský a Jozef Pospíšil v
spolupráci s architektom Júliusom Le-
hockým, sa od jeho konečnej podoby
líšila. Pôvodne mali za sochou básnika v
nadživotnej veľkosti stáť na polkruho-
vom pôdoryse kamenné stĺpy a tie mali
niesť kamenný architráv s textom z
Hviezdoslavovej básne. Namiesto nich
za sochou vysadili rad tují. Iný bol aj
použitý materiál. Hviezdoslav mal byť z
bieleho talianskeho mramoru, ale sochu

odliali z bronzu. Ohlasovaná zmena
zaujala verejnosť už pri skúšobnom
postavení modelu v auguste 1937.
Slovenský juh 13. augusta 1937 napísal,
že od talianskeho mramoru sa ustúpilo
„pre sankcie počas taliansko-habešskej
vojny“, a že je to na úkor pomníka.
Ešte väčšmi sa nad bronzom rozhorčoval
redaktor revue Slovenské pohľady Kolo-
man K. Geraldini: „Vzhľadom na osob-
nosť básnika Hviezdoslava je biely mra-
mor jedine prípustný, o tom nemusí byť
sporu.... Že by tu hrali rolu financie, o
tom pri prvom pomníku Hviezdoslavovi
(v 18. roku našej samostatnosti!) nemôže
byť ani reči a bol by to priam kultúrny
škandál, keby sme mali vzhľadom na
financie odkrágľovať len tak hala-bala
sochu muža, ktorý nám prerazil okno do
sveta ešte za poroby.“

V päťdesiatych rokoch minulého storo-
čia pomník posunuli ďalej od budovy
Slovenského národného divadla, sme-
rom do stredu námestia. Neskôr pred ním
vybudovali betónovú nádrž podkovitého
tvaru s fontánovými dýzami.
Básnikovi už dlho nerobia spoločnosť
zelené tuje. Nedávno mu z každej strany
pristavali stĺpiky s veršami. Nie je to
však pokus o návrat k pôvodnej koncep-
cii pomníka. O skutočnom zámere tohto
doplnku sa už veľa diskutovalo, a padla
kritika, že stĺpiky nie sú dotvorením
pomníka, ale iba ďalšou zábranou v prí-
stupe na pešiu zónu a k už aj tak oplote-
nému americkému veľvyslanectvu. Po
sedemdesiatich rokoch sa v slovenských
médiách v súvislosti s Hviezdoslavo-
vým pomníkom opäť ocitá slovo škan-
dál. Ida Bibelová
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Pamiatku

na Nedbalovej

ulici neničia
STARÉ MESTO
Obyvatelia pozorne sledujú svoje
mesto a upozorňujú nás vždy, keď
majú pocit, že sa deje niečo, čo ho
môže poškodiť. Zvlášť citliví sú na his-
torické pamiatky. 
Preto nás minulý týždeň telefonicky upo-
zornil jeden z našich čitateľov, že pri
búracích prácach na Nedbalovej ulici 12
sa likvidujú historické artefakty. Rozobe-
raniu domu, ktorý narušenou statikou
ohrozoval svoje okolie, sme venovali
pozornosť v minulých číslach. Zistili
sme, že všetko sa deje v súlade s pod-
mienkami pamiatkarov, na základe plat-
ných a riadne vydaných dokumentov a
povolení. Súčasťou tohto diania je aj
zvláštna pozornosť a zachovanie dopre-
du označených stavebných a pamiatko-
vých prvkov stavby a predmetov, aby sa
pri rekonštrukcii mohli použiť originálne
diely.
Napriek tomu náš čitateľ naozaj našiel v
kontajneri so stavebným odpadom opra-
covaný kamenný schod. Upozornili sme
na to aj mestských pamiatkarov, ktorí
boli osobne tento podnet preveriť. O
výsledku nás informoval riaditeľ Mest-
ského ústavu ochrany pamiatok Ivo Štas-
sel, podľa ktorého opracovaný kameň
pohodený v stavebnom odpade mal sku-
točne historickú hodnotu. Celé schodisko
i ďalšie stavebné prvky, ktoré mali robot-
níci chrániť, však na stavenisku sú.
Podľa všetkého tento opracovaný kameň
použili v murive pri niektorej dávnejšej
rekonštrukcii domu. Robotníci na stavbe
striktne strážia len to, na čo ich upozorni-
li, o ich svedomitosti sme sa presvedčili
sami. Nemajú však odborné vedomosti,
aby dokázali posúdiť, či kus muriva,
kameň či iný prvok stavby nájdený v
murive alebo sypaných základoch domu
má aj archeologickú hodnotu. (gub)

Kamery osadia

na ďalších troch

križovatkách
BRATISLAVA
Rozmiestňovanie kamier na vybra-
ných významných križovatkách v
meste pokračuje. Od začiatku tohto
roku pribudli na siedmich križovat-
kách, do konca roka budú na ďalších
troch.
Úlohou kamier bude sprostredkovať
aktuálne informácie o stave dopravy na
jednotlivých križovatkách zahrnutých do
systému centrálneho riadenia a umožniť
operatívne aktualizovať podmienky ria-
denia na území mestských častí. Kamery
na križovatkách sú prepojené s ústredňou
Krajského dopravného inšpektorátu na
Špitálskej ulici a Diaľničnou ústredňou
na Domkárskej ulici, v budúcnosti by
mal byť systém prepojený aj s pracovi-
skom magistrátu na Laurinskej ulici.
Systém bude rozmiestnený na území
ôsmich mestských častí - Staré Mesto,
Nové Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Petržal-
ka, Karlova Ves, Lamač a Dúbravka.
Prvá etapa prác je ukončená, teraz
pokračujú práce na druhej etape projek-
tu, v rámci ktorej sa osadzujú na stĺpy
kamery uzatvoreného monitorovacieho
okruhu a zabezpečuje sa ich prepojenie
na spomenuté ústredne. Okrem toho sa
dopĺňajú monitory na panelovej stene
centrály na Krajskom dopravnom inš-
pektoráte a rozširuje sa jej technologické
vybavenie. 
V tomto roku sa ukončili stavebné práce
na križovatkách Trnavské mýto, Rož-
ňavská - Galvaniho, Karaždičova -
Mlynské nivy, Trnavská - Bajkalská,
Záhradnícka - Miletičova, Tomášikova -
Gagarinova a Ružinovská - Tomášikova.
V tomto roku sa zatiaľ prestavalo 14,5
milióna korún. 
Od januára tohto roka je pripravená legi-
slatíva z príslušných stavebných úradov
a realizačná projektová dokumentácia na
ďalšie tri križovatky - Šafárikovo námes-
ti, Vajnorská - Bajkalská a Lamačská -
Mlynská dolina. V prípade, že budú k
dispozícii finančné prostriedky vo výške
asi 7,5 milióna korún, je možné ich
dokončiť ešte v priebehu tohto roku.
Do budúcnosti je naplánovaná aj tretia
etapa budovania televízneho dohľadu
križovatiek. Zahŕňa križovatky Harmin-
cova - M. Sch. Trnavského, Americké
námestie, nábrežie - Mlynská dolina,
Hodžovo námestie, Karadžičova -
Záhradnícka, Bajkalská - Prievozská,
Vajnorská - Tomášikova a Harmincova -
Lamačská, Rozšíriť sa má aj pracovisko
Krajského dopravného inšpektorátu. V
súčasnosti sú vytvorené predpoklady na
to, aby bolo možné začať výstavbu na
šiestich križovatkách. Pre križovatky
nábrežie - Mlynská dolina a Harmincova
- Lamačská sa v súčasnosti spracováva
projektová dokumentácia. Do konca roka
by mali mať potrebné povolenia z prí-
slušných stavebných úradov. (juh)

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTI

Na Dunajskej ulici začnú ešte počas zimy

stavať nový terasovitý polyfunkčný dom
STARÉ MESTO
V prieluke, ktorá vznikla asanáciou
starých domov na Dunajskej ulici číslo
42 až 50, sa ešte počas nadchádzajúcej
zimy začne výstavba nového poly-
funkčného objektu, v ktorom budú
prevažne byty.
Dom s asi šesťdesiat metrov dlhou členi-
tou fasádou dotvorí mestský blok tvore-
ný Dunajskou, Lazaretskou, Grösslingo-
vou a Klemensovou ulicou. Je architek-
tonicky riešený tak, aby vhodne zapadol
do okolitej zástavby a zároveň vniesol do
tejto lokality moderného ducha. Je
navrhnutý tak, že pri pohľade z Dunaj-
skej ulice sa javí nižší, ako je, resp. bude
v skutočnosti. Prispieva k tomu aj fakt,
že najvyššie, siedme podlažie je pôdorys-
ne výrazne zredukované, čo umožní
vytvorenie veľkých plôch strešných
terás. Pôjde o samostatne stojaci teraso-
vitý dom kompaktného tvaru s moder-
ným architektonickým výrazom zodpo-
vedajúcim súčasným štandardom poly-
funkčných objektov s prevahou bývania. 
V trojpodlažnej podzemnej garáži bude
vyše 200 parkovacích miest. V parteri
presklenom veľkými sklenenými stena-
mi sa ráta s reštauráciou a obchodmi, je
predpoklad, že pôjde o prevádzky, ktoré
nebudú rušivo pôsobiť v neskorších
večerných hodinách. Na vyšších podla-

žiach bude dovedna 46 bytov rôznych
veľkostí, od dvojizbových po štvorizbo-
vé, okrem toho by tu malo byť aj niekoľ-
ko veľkopriestorových bytov (tzv. pent-
house). Každý z bytov má mať terasu
alebo loggiu.
Vo vnútrobloku, ktorý má byť prístupný
troma priechodmi - pasážami, sa ráta s
parkovými úpravami, mala by tu byť

zeleň, stromy a sedenia, teda by malo ísť
svojím spôsobom o privátny park, vytvá-
rajúci protiváhu rušnej Dunajskej ulici.
Ako sme už informovali, na stavbu už
bolo vydané právoplatné územné roz-
hodnutie. Investor predpokladá, že
výstavba by mala byť dokončená na
jeseň roku 2009. (juh)

VIZUALIZÁCIA - RAUM

PÔŽIČKY
DO 24 hodín
�hotovostné
�bezúčelové
�bez ručiteľov
�0910 915 190

� najnižší úrok pre všetkých
� bez potvrdení o príjme
� dôchodcom bez obmedzenia veku

VYPLATÍME ZA VÁS
VAŠE DLHY A EXEKÚCIE

STARÉ MESTO
Výstavba polyfunkčného domu Asto-
ria Palace na Hodžovom námestí stále
nie je ukončená, výrazne nepokročila
ani avizovaná rekonštrukcia podchodu
pod Hodžovým námestím.
V uplynulých dňoch stavebník uvoľnil
pravý jazdný pruh v smere od Štefániko-
vej ulice do centra, ktorý bol zabratý stav-
bou bezmála tri roky. Prispelo to k zlepše-
niu plynulosti cestnej premávky v tejto
lokalite.
Obmedzenia pre peších však zostávajú,
pešiemu prechodu z Panenskej ulice na
Hodžovo námestie a ďalej na Štefániko-
vu naďalej bráni oplotenie stavby. Pešo je
možné dostať sa z Panenskej na Štefáni-
kovu len okľukou cez Štetinovu a Palisá-
dy. Naďalej ostáva uzatvorená aj časť
podchodu pod Hodžovým námestím,
možný je len prechod z Poštovej ulice k

Prezidentskému palácu. Ako sme sa pre-
svedčili pohľadom cez oplotenie v pod-
chode, práce na obnove jeho časti
vyúsťujúcej priamo do parteru novostav-
by Astoria Palace zatiaľ výrazne nepokro-
čili. 
Práce na stavbe značne meškajú, pôvod-
ne mala byť dokončená koncom minulé-
ho roka, ďalším avizovaným termínom
bol jún tohto roku, ako však naznačuje
momentálna situácia, stavba nemusí byť
dokončená ani v septembri. Platí to aj v
prípade rekonštrukcie podchodu, ktorá
mala byť ukončená súčasne s ukončením
stavby Astoria Palace.
Podľa vyjadrenia spoločnosti IPR Slova-
kia, ktorá je investorom výstavby, bola
dôvodom prvého sklzu v stavebných prá-
cach poloha inžinierskych sietí na pozem-
ku, ktorá bola iná, než udáva technická
mapa mesta. Druhý časový sklz si údajne

vynútili požiadavky troch budúcich hlav-
ných nájomcov na dispozičné zmeny
priestorov v novostavbe.
Astoria Palace je koncipovaná ako
sedemposchodová budova s troma pod-
zemnými podlažiami so 100 parkovacími
miestami. Jej súčasťou je parter na prvom
nadzemnom podlaží, v ktorom bude
zastávka MHD, priestory mestskej vyba-
venosti (kaviareň, trafika, obchody),
vstupná hala, vyústenie podchodu a
výstup z podzemnej garáže.
Projekt pripravovala spoločnosť IPR Slo-
vakia od roku 1993, práce sa začali v roku
2004. Súčasne s výstavbou investor
rekonštruuje aj podchod, avizoval výme-
nu pohyblivých schodov, pretože pôvod-
né eskalátory dávno prekročili hranicu
svojej životnosti, ako aj obnovu a celko-
vé zvýšenie štandardu stavebných prvkov
a zariadenia podchodu. (juh)

Práce na objekte Astoria Palace nie sú

dokončené, pohyb v okolí je obmedzený



4BRATISLAVSKÉ NOVINY 31/2007

Na priechodoch

pre chodcov

sme arogantní
LIST ČITATEĽA
Mieru našej nekultúrnosti potvrdzujú
aj obrázky, akých sme denne svedka-
mi, len čo sa ocitneme v blízkosti prie-
chodov.
Tí, čo nohy majú a vládzu, utekajú po
priechode pred uháňajúcimi autami.
Alebo krotko, rezignovane čakajú - ako
matky s kočíkmi či deťmi na rukách -
kým ktosi spomalí a zastaví. S takým
niečím sa nestretnete azda už nikde na
svete. V susednom Rakúsku autá zasta-
vujú, už keď sa blížite ku križovatke, ich
vodiči v diskrétnej vzdialenosti čakajú,
kým neprejdete na druhú stranu, v žiad-
nom prípade nestoja pol metra od vás a
nervóznym šliapaním na plynový pedál
vám nenaznačujú, že vám to trvá pri-
dlho.
Polícia je nečinná, väčšina ľahostajná,
obete sú tolerantné. Ide však o tému,
ktorú konečne treba otvoriť. Nie je
predsa možné, aby sa všetci premiestňo-
vali len v autách a vôbec nikdy a nikam
nechodili aj pešo.

Marián Hatala, Karlova Ves

Výpary

na moste boli

neznesiteľné
LIST ČITATEĽA
V tlači sa objavila správa o stave Nové-
ho mosta, kde sa spomínalo odstraňo-
vanie grafiti z lávky pre peších. Áno,
bol som pri tom.
Mladíci, ktorí čarbanice zo stien odstra-
ňovali, nedali žiadnym spôsobom naja-
vo, že sa tak deje. Pritom tekutina, ktorú
aplikovali na steny, bola silný iritant, pri-
čom jeho výpary boli natoľko neznesi-
teľné, že sa cez most nedalo prejsť.
Takisto nepoužili žiadne zabraňujúce
prostriedky, žiadne označenie, že by sa
takéto práce na moste uskutočňovali.
Európske smernice takéto označenie pri-
kazujú, v opačnom prípade je to súdne
vymáhateľné.
Človek, resp. právnická osoba, ktorá bola
týmto odstraňovaním grafiti poverená,
pracuje amatérsky. Osobne si myslím, že
by nebolo na škodu jednu stranu lávky
počas takýchto prác uzavrieť červeno-
bielou páskou s nápisom zákaz vstupu.

Vladimír Szilva, Bratislava

Keď si ľudia

mýlia kríky

s toaletami
LIST ČITATEĽA
Dostal som návštevu zo zahraničia,
ktorá prišla na Hlavnú železničnú sta-
nicu. Keďže bol večer, bolo treba
dlhšie čakať na autobus. Z okolia sa
šíril v tých teplých dňoch neznesiteľný
močový pach.
V priebehu niekoľkých minút sme boli
svedkami, ako si jedna žena bezostyšne
neďaleko zástavky čupla a... Zvrchu pri
betónovom panelovom plote, ktorý bol
zahalený na jednom mieste konármi stro-
mu, sa ozývali slastné stony, čo napoveda-
lo aj bez ovládania slovenčiny čoho sme
svedkami. Hanbil som sa ako pes!
Po dlhšom čase som sa ja spolu s návšte-
vou dal na spoznávanie, obdivovanie
mesta, ale žasol som, čo ako obyvateľ asi
dennodenne prehliadam. Na Šafárikovom
námestí vyschnuté tri stromy, polovysch-
nuté dva a jeden oblepený imelom v štá-
diu vyschýňania. Pri večernom čakaní na
autobus sme taktiež boli svedkami, že v
tomto prípade si zase chlapi robili WC pri
fontáne Marína. Počas dňa v kroví od
Alžbetínskej ulice sme videli rôzne papie-
riky do hneda sfarbené a kôpky, ale tie od
psov určite neboli. Pri pozorovaní tabule
HMÚ neďaleko Tesca nás upútalo hlasné
pokrikovanie bezdomovcov na ich smero-
vanie. Strácali sa v priestore medzi sólo
stojacim domom na Dunajskej a krovím.
Ich spokojné vychádzanie spoza porastu a
zapínanie nohavíc prezrádzalo, že sú spo-
kojnejší. Obďaleč stojaca búda pri parko-
visku a asfalt pri nej doďaleka nepríjemne
zapácha. Predavačka asi nemá vodu, aby
to spláchla (smrad je od rozliatych pív,
vína bezdomovcov, ktorí sú tam varení,
pečení). Pred ÚĽUV-om na Námestí SNP
vyhlodané obrubníkové kamene okolo
stromov - strach, hrôza, hanba. Pred Slo-
venskou národnou galériou boli obdĺžni-
kové kvetináče s povytrhanými kvetmi,
ktoré boli vyschnuté. Niekto ich nasadil,
ale už nebolo toho, kto by ich polial a
podobne aj mramovové štvorce, sťa by
plod pod galériou - prázdne, v niektorých
akési tuje a burina. To je vizitka SNG.

P. Ország, Bratislava

Krishna je raj chutí a obraz múdrosti
Múdrosť, že krása celku spočíva v
drobnostiach, nepotvrdzuje len archi-
tektúra Indie, ale najmä jej kuchyňa,
postavená na bežných surovinách a
majstrovských detailoch, ktorú prezen-
tuje reštaurácia KRISHNA na boteli
MARÍNA.
Po pilotnom projekte na Trnávke sa indic-
ká kuchárska invázia rozhodla v apríli
zaútočiť na Podhradie a dobyla ho jedi-
ným útokom. Riečna osobná loď Marína
je prestavaná na exkluzívny hotel s inte-
riérom pôsobiacim v štýle Orient expresu
a ponúka zvlášť medzinárodnú a zvlášť
indickú kuchyňu. Vyčačkaná reštaurácia
ponúka osemdesiat miest na sedenie a v
sezóne slúži otvorená zadná paluba s mar-
kízou ako terasa pre ďalších päťdesiat
hostí. Podnik sa evidentne snaží držať
latku vysoko, čo vidno aj na personáli.
Starší suverénny čašník má za asistenta
mladšiu dámu. Rozdiely v miere suverén-
nosti jasne dávajú najavo skúsenosť. 
Odlišnosť tradícií je príčinou, prečo je
následnosť chodov odlišná - predjedlá má
indická kuchyňa v jedinej skupine, teplé i
studené jedlá sa pripravujú naraz. Dokon-
ca v skupine predjedál nájdete aj nápoje
ako ochutený šľahaný jogurt. 
Tu sa treba pristaviť - jogurt, kefír, acidko,
ba aj žinčica sú produkty mliečneho kva-
senia. Každá z tradičných kuchýň používa
iné kultúrne baktérie a tak často pod tým
istým názvom nájdeme odlišný produkt.
Bulhari napríklad jogurtu vravia kyselo
mľjako. Indický jogurt by sa však aj tak
odlišoval, pretože ho podávajú zásadne
rozšľahaný, veľmi mierne osolený (alebo
ocukrovaný) zlepšený širokou paletou
korenia. Dá sa považovať aj za jedlo, roz-
hodne sa však pije. Nezvyknutému nechu-

tí. My sme vyskúšali Rasam (80 Sk), kto-
rému dominoval absolútne čerstvý nase-
kaný zázvor, teda ďumbier, a pikantnosť
mu dodávalo jemne nasekané zelené čili. 
Prešli sme však k bežnejším predjedlám:
Chicken Pakora (115 Sk) sú kúsky kura-
cieho mäsa marinované v hladkej múke a
jogurte, jemne osmažené a - výborné.
Fried mushroms - smažené hríby (90 Sk)
pripomenuli, že na Záhorí sa už začala
sezóna, boli lahodné. Pakora (95 Sk), teda
smažené kúsky rôznych druhov zeleniny a
tvarohu boli ešte sviežejšie. Cutlate (45
Sk) je vegetariánska placka plnená syrom
- toto jedlo vďaka korenárskemu maj-
strovstvu dá pochopiť, prečo môže sku-
točný vegetarián existovať len v Indii na
indickej kuchyni.
Už pri predjedlách sme ocenili prednosť
ázijských kuchýň - podávanie jedál z
drobných kúskov. Je to dobré, ak chcete
hodnotiť kuchyňu a na každý chod máte k
dispozícii viac názorov. No je to dobré aj
vtedy, ak sedíte v intímnej spoločnosti a
navzájom si ponúkate to najlepšie. V
Oriente stolovanie nie je výkrm, ale obrad
a z tohto zrejme pochádza aj úprava jedla
umožňujúca vzájomnú výmenu. S tým
sme sa neskôr pustili do hlavných jedál,
predtým sme však vyskúšali polievky.
Prawn of Lemon Soup (80 Sk) - škoda
rozprávať. Citrónová polievka z riečnych
garnátov postavená na silnom rybom
vývare, zázrak a živá voda. Murgh Yakh-
ni (80 Sk) je aromatický kurací vývar s
bylinkami, veľmi blízky našim nedeľným
polievkam. Dal Aur Palak Shorba (70 Sk)
je kombinácia, ktorá by v našich konči-

nách nikomu nezišla na um, ale šošovica
so špenátovými listami a indickým kore-
ním je jednoducho fantastická.
Hotové jedlá sme vďaka tomu, že každé
pozostávalo z drobných kúskov, mohli
navzájom vyskúšať všetci. Opäť poučka -
kebab nie je čevabčiči, lebo jeden balkán-
sky kebab je napríklad šiška z pohánky
okorenená a ochutená ako fašírka. Azda by
sa dalo zovšeobecniť, že kebab je to, čo sa
griluje na ihle, aj keď sa to na nej nemusí
podávať - a takých jedál sme mali plný
stôl. Všetci sme však za absolútnu jednot-
ku vyhlásili to, čo sme si delili lyžičkou -
Murg Bíryani (219 Sk) teda ryžu Basmati,
špeciálnu dlhú, uvarenú dosucha s kúska-
mi kuraciny, v zmesi korenia a ofarbenú
šafránom. Len o kúsok menšie nadšenie
získali Safran Tikka Kebab (189 Sk) šafra-
nom sfarbené kuracie prsia marinované v
smotane s korením, Hara Bara Kebab (290
Sk) šťavnaté kocky baraniny marinované
v špenáte a koreninách ochutené kasture či
Jaipuri Tandoori Kebab (290 Sk) - kolek-
cia rôznych mäsových kebabov alebo
Rogan Josh (249 Sk), jahňacina varená v
tradičnom kašmírskom štýle. Indickú
atmosféru dotváral košík s chlebom Naan
(165 Sk), čo sú v tandoori pečené placky z
nekvaseného chlebového cesta. 
Okúsili sme aj dezerty - Hot Gulab Jamun
(95 Sk), knedlík z nízkotučného mlieka so
šafránom a pistáciami na mocnej dávke
masla, Firni (85 Sk), teda ryžový puding s
pistáciami vynikali rovnako ako Ovocný
šalát nápaditosťou vo výbere korenia.
Naše hodnotenie:����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si platila redakcia sama.

Rady nespokojným klientom na dovolenke
Pred pár dňami ma prekvapili dva tele-
fonáty. Jedna spotrebiteľka sa odvolala
na svoju dcéru v Kanade, ktorá jej dala
moje telefónne číslo. Druhý telefonát
bol z Grécka. Oba sa týkali toho istého:
služieb cestovných kancelárií.
Mali aj spoločného menovateľa: nesúlad
medzi sľubmi „modrého z neba“ a neváb-
nou skutočnosťou na mieste dovolenky. 
Koncom sezóny sa na dovolenku vybera-
jú iné typy klientov, ako v lete. Spravidla
majú dosť konkrétnu predstavu a upred-
nostňujú pohodu pred preplnenými pláža-
mi. Netreba zdôrazňovať, že najmä starší
dovolenkári majú dostatočné skúsenosti a
prehľad o zvolenom mieste dovolenky a o
tom, čo im cestovná kancelária má zaru-
čiť. Napríklad dáma volajúca z Grécka
tam chodí už roky, a preto pozná tamojšie
hotely. Preto si v dostatočnom predstihu
zabezpečila konkrétny hotel, čo jej cestov-
ná kancelária v zmluve aj prisľúbila. Aké
bolo jej prekvapenie, keď sa po prílete na
miesto určenia od delegátky dozvedela, že
ňou nárokovaný hotel je obsadený inou

skupinou a ju ubytujú v podstatne horšom
zariadení. V prvom návale zlosti sa chcela
vrátiť domov, čo však nebolo možné.
Volala mi preto z mobilu a chcela radu, čo
môže urobiť. V takomto prípade je potreb-
né radiť opatrne. Ak by si totiž napríklad
„vydupala“ návrat predčasne, mohlo by sa
stať, že jej náklady za letenku a pobyt
nikto nepreplatí. V každom prípade by
musela využiť súdnu cestu - čo znamená
zdĺhavé vybavovanie a kopu nervov. 
Druhá sťažnosť - tá cez Kanadu - je z
podobného súdka. Citujem: dámy v Hurg-
hade dostali otrasnú izbu, ktorá zďaleka
nezodpovedala sľubom z katalógu, strava
bola viac ako skromná a namiesto pláže
pri hoteli museli „šľapať“ 20 minút po
prašnom stavenisku. Delegátka ich sťaž-
nosť vybavila myknutím pliec a poznám-
kou, že forma a obsah stravovania zodpo-
vedá egyptskému štandardu, inú hotelovú
izbu nemá a cestovná kancelária nemôže

stav pláže ani ovplyvniť ani zaň ručiť.
Uznáte, že v takýchto prípadoch je človek
bezmocný a možno to ho najviac štve. Čo
ale je rozhodne potrebné vykonať? Sťaž-
nosť na mieste dať písomne - a trvať aj na
podpise delegáta. Všetky nedostatky - vrá-
tane švába vo vani a pavučín v rohoch
izby zachytiť na fotografiách. Zapísať si
adresy nespokojných dovolenkárov. Pre
prípad, že dôjde až na súd, možno podať
hromadnú žalobu. Právne služby sú
drahé: ak sa finančne poskladajú viacerí,
môžu si zaplatiť kvalitného advokáta. 
Mám aj inú radu: v súčasnosti nie je pro-
blém si zabezpečiť dovolenku v cudzine
prostredníctvom zahraničnej cestovnej
kancelárie. Cena zájazdu nemusí byť vyš-
šia, ale zato skoro určite s vami nebudú na
mieste určenia zaobchádzať ako s dovo-
lenkármi druhej kategórie. Je mi jasné, že
hovorím proti záujmom slovenskej eko-
nomiky. Ale nech sa na mňa „cestovky“
nehnevajú, za sedemnásť rokov sa už
mohli naučiť rokovať s partnermi!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Vychutnajte si aj vy 
jazdu šampiónov!

Hodnoty emisií CO2 vo výfukových plynoch 125 – 192 g/km, priemerná spotreba paliva 4,7 – 8,0 l/100 km

Feel the differenceFordFocus

Len 30 x 8 481 Sk mesačne*. S  KOMPLETNÝM
havarijným aj zákonným poistením, GARANTOVANÝM
počas celého obdobia splácania.

* R. P. M. N. 9,08 %, akontácia 60 %, 36 mesiacov.

FordCentrum Zlaté piesky

Summit Motors Bratislava, spol. s r. o.

Tuhovská 9, 831 07 Bratislava

tel.: 02/ 33 52 62 55 | fax: 02/ 33 52 62 75

e-mail: ford.ba@summit.sk | fordcentrum.ford.sk

Ford sa stal víťazom súťaže značiek vo World Rally
Championship 2006.
Pod pretekárskou maskou sa skrýva nový Ford Focus, ktorý vo svojej triede
dominuje  jazdnými vlastnosťami. Aj vy si teraz môžete dokonale vychutnať
jazdu šampiónov a znovu sa stať pánom na ceste. Už za 459 000 Sk.
Cesty sú opäť iba vaše.

       

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

Profit - www.std.szm.sk
Tel.: 4488 5003     Mobil: 0905 514 953
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V meste 

pribúdajú

ďalšie semafory
BRATISLAVA
Na niekoľkých miestach Bratislavy v
týchto dňoch pribudli nové cestné sve-
telné signalizácie.
Minulú stredu bola uvedená do prevádzky
nová cestná svetelná signalizácia na prie-
chode pre chodcov cez Gagarinovu ulicu
situovanom medzi zastávkami trolejbusov
pri cintoríne Ružinov. Mesto v lete prie-
chod prebudovalo, je tu cestná svetelná
signalizácia s dopytovými chodeckými
tlačidlami. Na výzvu chodca sa mu zaradí
zelený signál pre zvolenú sekciu jazdy
vozidiel. V strednom zelenom páse, ktorý
je vybudovaný ako vyčkávací priestor,
novým stlačením dopytového tlačidla dá
výzvu pre zelený signál na priechod cez
ďalší dopravný pás.
V záujme plynulého prejazdu trolejbusov
je v cestnej svetelnej signalizácii vytvo-
rená možnosť ich preferencie. V oboch
smeroch sú umiestnené zariadenia reagu-
júce na signál z trolejbusov - stlačením
tlačidla vodič trolejbusu zamedzí zarade-
niu signálu pre chodca až po prejazd tro-
lejbusu do zastávky a eliminuje tak
zdržanie vozidiel MHD.
Ešte 5. septembra začal Generálny inves-
tor Bratislavy budovať svetelnú signali-
záciu na križovatke Kutlíkova - Romano-
va v Petržalke, ktoré by malo byť ukon-
čení do 90 dní. Celkové náklady predsta-
vujú 28 miliónov korún. V záujme bez-
pečného pohybu chodcov bude doprava
na tejto križovatke riadená vo všetkých
smeroch prejazdu cez križovatku. Okrem
svetelnej signalizácie zriadia na Kutlíko-
vej ulici vyčkávací priestor pre dva auto-
busy a vytvoria priestor na ich otáčanie
cez túto ulicu. Súčasťou tejto stavby je aj
prekládka verejného osvetlenia a ochrana
slaboprúdových vedení. (juh)

V septembri

budú hody

aj v Karlovej Vsi
KARLOVA VES
Hody budú nielen vo Vajnoroch, v
Dúbravke či v Ružinove. Od piatka 28.
do nedele 30. septembra budú hodo-
vať aj v Karlovej Vsi.
Karlovešťania začnú hodovať v piatok
popoludním verní tradícií. Vystúpi fol-
klórny súbor Čečinka, Old Skauti či
Senioranka. Karloveštania, ako aj obyva-
telia ostatných mestských častí môžu
ochutnať Karloveský guláš, pozrieť si sta-
vanie hodového domu a viazanie hodové-
ho strapca na Námestie sv. Františka. 
V sobotu je na programe športové pred-
poludnie v podobe turnajov v minifutba-
le, streetbale či v stolnom tenise. Hodinu
po poludní začnú v Líščom údolí vyhrá-
vať skupiny Svätojurská dychovka,
Country dostavník či Polemic. 
Hodový sprievod bude v čase od 15.00 do
17.00 h od Námestia sv. Františka po
Kultúrne centrum na Molecovej ulici.
Hodová nedeľa sa začína športovým
predpoludním a popoludní pokračuje v
Líščom údolí detskou diskotékou, vystú-
pením hudobných skupín, prekvapením
zo Švédska a tombolou. (rob) 

Vodičom MHD chce prepravca zvýšiť platy,

prepúšťanie čaká najmä administratívu
BRATISLAVA
Vzhľadom na vývoj ekonomiky a
vývoj miezd v Bratislave sú platy vodi-
čov mestskej hromadnej dopravy
nízke. Dopravný podnik chce preto
nielen zlepšiť podmienky ich práce,
ale v budúcom roku im aj zvýšiť platy.
„Musíme nájsť v podniku rezervy, aby
sme dokázali pridať vodičom, to je alfa
a omega,“ uviedol pre Bratislavské
noviny predseda predstavenstva do-
pravného podniku Branislav Zahrad-
ník. Podľa neho si nové vedenie podni-
ku po nástupe dalo urobiť prieskum. V
ňom bola zahrnutá aj problematika
fluktuácie, možného odchodu a príčin

odchodu vodičov MHD zo služieb
mestského prepravcu. Z výsledkov
vyplynulo, že na prvom mieste je
podľa neho nespokojnosť s platmi. Na
druhom je nespokojnosť s pracovnými
podmienkami, čo súvisí so zlým sta-
vom vozového parku. 
Dopravný podnik chce podľa B.
Zahradníka zvýšiť platy viac ako len o
výšku inflácie. S tým podľa neho súvisí
aj prepúšťanie úradníkov z dopravného
podniku. „Som definitívne presvedčený
o tom, že je prezamestnanosť v admini-
stratíve,“ uviedol. Myslí si tiež, že pre-
zamestnanosť je aj v dielňach a v die-
lenských profesiách. „Každému z ľudí,

ktorí budú na zozname prepúšťaných,
ponúkneme, že ak chcú zostať v podni-
ku, môžu ísť jazdiť,“ uviedol B. Zahrad-
ník. Dodal, že väčšina pracovníkov v
dielňach má vodičské oprávnenia a
dostanú šancu pokračovať v práci pod-
niku. 
Nedávno sme priniesli informácie o prie-
merných platoch vodičov MHD. Súčas-
ný priemerný plat vodiča autobusu s prí-
platkami a nadčasmi je 22- až 25-tisíc
korún. Vodič trolejbusu dostane 24- až
26-tisíc korún mesačne a jeho kolega z
električky od 19- do 21-tisíc korún. V
poslednom období odchádza zo služieb
MHD asi 200 vodičov ročne. (rob)

BRATISLAVA
Popri rôznych problémoch, najmä s
technickým stavom vozidiel MHD, má
dopravný podnik v poslednom období
vážny problém, ktorým je nedostatok
vodičov. Tí odchádzajú najmä do slu-
žieb tranzitných prepravcov.
Vážnejší problém s odchodom vodičov
trvá približne dva roky a podľa predsedu
predstavenstva akciovej spoločnosti Bra-
nislava Zahradníka chýba v MHD asi 50
vodičov. V súčasnosti má prepravca k
dispozícii približne 1400 vodičov, no
nepripúšťa, že by spoje mohli vynechá-
vať kvôli ich nedostatku. Nenastúpenie
vodiča do služby môže mať rôzne iné
príčiny, alebo ide o technické problémy
vozidiel. Vynechávanie spojov kvôli
zlému technickému stavu priznalo nové
vedenie DPB už dávnejšie. Dodržiavanie
jesenného grafikonu vraj prepravca zvlá-
da, netvrdí však, že je to jednoduché. 

V súčasnosti ponúka dopravný podnik
prácu vodiča študentom vysokých škôl
formou brigády. Podľa B. Zahradníka je
študentov možné do služby nasadzovať
operatívne. Vo vnútri podniku sa to
podľa neho nestretáva vždy s nadšením.
V minulosti boli dokonca pokusy vytla-
čiť brigádnikov z podniku úplne.
„V podniku zaznievajú hlasy od ľudí,
ktorí si chcú privyrábať 100-percentnými
príplatkami v nedeľu, keď sú prázdne
cesty, nie sú zápchy. Vtedy vyzlečú mon-
térky a chcú ísť jazdiť. To sa mi zdá
nefér,“ uviedol B. Zahradník. Konštato-
val, že dopravný podnik má problémy s
vypravovaním vodičov v špičkách a nie
v sedlách a počas víkendov.
K možným výhradám o vodičských
schopnostiach vysokoškolákov B. Za-
hradník povedal, že ak má vysokoškol-
ský študent vodičské oprávnenie, môže
byť lepším a zodpovednejším vodičom

ako ten, ktorý príde do podniku z doprav-
ného učilišťa. 
Dopravný podnik stále hľadá vodičov
autobusov, električiek a trolejbusov. Pre
vodičov autobusov ponúka priemerný
hrubý mesačný zárobok v rozsahu od
19 600 korún do 23 030 korún (tarifná
mzda, výkonnostná odmena, mzdové
zvýhodnenie).
K tomu DPB ponúka zamestnanecké
cestovné výhody, zabezpečenie ubytova-
nia pre vodičov bývajúcim mimo Brati-
slavy s finančným prispením, príspevok
na náklady cesty do miesta trvalého byd-
liska, príspevok na stravovanie, poskyt-
nutie bezúčelových hotovostných
zamestnaneckých pôžičiek a príspevok
na detskú rekreáciu.
Pre vodičov električiek je pripravený plat
v rozpätí od 18-tisíc až 19 950 korún a pre
vodičov trolejbusov mesačné ohodnote-
nie od 20 200 do 23 050 korún. (rob)

Dopravnému podniku chýba 50 vodičov

Rakúska firma hľadá 
pre filiálku v Bratislave pozície:

MALIAR 
PODLAHÁR � MONTÉR
pre opravu podlahovín, maľoviek a vysušova-
nie pomocou prístrojov. Podmienky: spoľahli-

vosť, technické zručnosti, vodičský p.B, základy
nemčiny. Ponúkame zaškolenie, plat dohodou. 

Kontakt: 02/4463 0924, 0903 458 955,
drystar@tvg-klima.sk

Značková predajňa   na Račianskom Mýte – Mýtna 39

Po - Pia: 900 – 1800                   So: 900 - 1300           Ne:  zatvorené KU
PÓ

N
 N

A Z
ĽAVU

8%
 

NAJVÄČŠÍ  výber  LG, MOTOROLA, SAMSUNG, Sony Ericsson a NOKIA mobilných 

telefónov a originálneho príslušenstva.  Viac ako 1000 GSM výrobkov!

•  pamäťové karty a vysielačky

•  vysokorýchlostný I-NET  – 7 PC s až  15 360 kbps pripojením

             Predajňa je partnerom e-shopu www.3gkatalog.sk            

MUDr. Karel MENCL, CSc. 
mikrobiológ Krajskej nemocnice v Pardubiciach
Bercové vredy a preležaniny vznikajú pri zlom pre-
krvení postihnutej oblasti. Tkanivá sú málo zásobo-
vané kyslíkom a živinami, viazne odsun splodín
metabolizmu. Stačí aj malé poranenie a tvoria sa
nehojace rany. V tomto stave sa rana nedokáže
účinne brániť infekcii a i pri dôkladnom ošetrovaní
dochádza často k hnisaniu. To so sebou nesie zvý-
šenú citlivosť, bolestivosť a tvorbu často silne zapá-
chajúceho hnisu. Postihnutí trpia bolesťami, ale aj
psychicky. 
Už niekoľko rokov pracujeme s prípravkami obsa-
hujúcimi Pythium oligandrum (ľudovo: múdra hu-
ba). Prednosti prípravku vidíme v samom počiatku
liečby, kedy je potrebné ranu zbaviť hnisu. Je dôle-

žité, že biopreparát nie je toxický a jeho aplikácie
možno opakovať.
Pri použití u hnisajúcich vredov sme pozorovali
zlepšenie stavu až u 70% a k výraznému zlepšeniu
došlo tiež u preležanín. Jedná sa o v lekárňach
voľne predajný preparát a skúsenosti hovoria, že je
veľmi účinný.   
Podrobnosti nájdete na:
www.mudrahuba.sk, www.pythium.eu
Na Vaše otázky radi odpovieme na infolinke 
0905 437 107, e-mail: vitamax@szm.sk

TENTO PROJEKT 
JE SPOLUFINANCOVANÝ
EURÓPSKYM FONDOM 
PRE REGIONÁLNY ROZVOJ 
A MINISTERSTVOM 
OBCHODU A PRIEMYSLU ČR 

Výroba a montáž
plastových okien s certifikátom

ZĽAVA 20%
pri objednávke do celého trojizbového bytu

5-komorový nemecký systém TR0CAL
Garážové brány 
Neváhajte a vyberte si kvalitu!
VÝSTAVNÝ SALÓN:
Nobelovo námestie 9
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2391

02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

Nobelovo námestie 9
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2331

02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

BIOMYCOSIN A BERCOVÝ VRED

DEVÍNSKA NOVÁ VES
V pondelok 17. septembra sa začali
práce na preložení Mlynskej ulice v
Devínskej Novej Vsi. Náklady na túto
dlhodobo pripravovanú stavbu pred-
stavujú 25 miliónov korún.
Novým dopravným riešením Mlynskej
ulice medzi železničným podjazdom pri
Opletalovej ulici mostným objektom na
Istrijskej ulici a tokom Staré Mláka bude

presmerovaná automobilová doprava
vrátane MHD po novej trase v nezastava-
nom území. Tým budú zmiernené ne-
priaznivé účinky cestnej dopravy na oko-
litú zástavbu Mlynskej ulice.
Nová komunikácia dlhá 290 metrov
bude mať obojstranný chodník, vybudu-
jú sa zastávky MHD, nové verejné osvet-
lenie a dažďová kanalizácia, preložené
budú vysokonapäťové a nízkonapäťové

vedenia. Pri priaznivých poveternost-
ných podmienkach by táto investičná
akcia mohla byť ukončená do konca
tohto roka.
Príprava stavby trvala desať rokov. Až v
lete tohto roku bolo doriešené posledné
vyvlastňovacie konanie. Kvôli majetko-
voprávne neusporiadaným pozemkom
pod časťou stavby nebolo možné získať
stavebné povolenie. (juh)

Začalo sa s preložením Mlynskej ulice
DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788

www.domestica.sk
e-mail: info@domestica.sk
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Niektoré

povolenia sú

vraj na večnosť
BRATISLAVA
Takto si niekedy povzdychnú obyvate-
lia domov na Krásnohorskej ulici v
Petržalke pod stromami, ktoré zničili
či poškodili necitliví stavbári.
Podľa obyvateľov okolitých domov
nechýba stavbárom len cit, ale aj staveb-
né povolenie. Preto v polovici augusta
informovali petržalského starostu Milana
Ftáčnika, že na stavenisku medzi Krás-
nohorskou a Betliarskou sa stavia, hoci
stavebné konanie zastavili a stavebné
povolenie, ktoré stavitelia majú, už stra-
tilo platnosť.
Hovorca petržalského starostu Ľubomír
Andrassy uviedol, že stavebný úrad stav-
bu skutočne nepovolil. Stavebník sa
odvolal na krajský stavebný úrad a ten
vyhlásil, že stavebné povolenie je platné.
Podľa občanov však stavebníci nemajú
ani povolenie na zaujatie verejného prie-
stranstva a napriek tomu začali rozkopá-
vať cestu a stavenisko. Privolaní mestskí
policajti zistili, že na celej stavbe nik
nemal žiadny doklad oprávňujúci na
stavbársku činnosť. Spoločenstvo vlast-
níkov bytov z Krásnohorskej ulice ako
oprávnený účastník konania k tomu uvá-
dza, že investor má stavebné povolenie z
roku 1996, v roku 1998 predĺžené do
septembra 1999 a so stavbou sa v lehote
dvoch rokov nezačalo. Obyvatelia do-
mov vedia fotografiami doložiť, že so
stavbou sa nezačalo.
Prednosta krajského stavebného úradu
Ján Man však informoval, že stavebník
vie doložiť v zmysle zákona, že so stav-
bou začal. A to sa asi naozaj stalo, preto-
že v rozhodnutí krajského úradu sú zdo-
kumentované práce vykonané ešte v
čase platného stavebného povolenia.
Preto krajský stavebný úrad zastáva
názor, že  stavebné povolenie je naďalej
platné.
Stavba po prestávke teda môže pokračo-
vať. Čo však dráždi obyvateľov okoli-
tých domov i miestnu samosprávu, je
vzťah stavebníka ku stromom v okolí
stavby i snaha zmeniť bez povolenia účel
stavby. Namiesto obchodného centra sa
tu totiž mala vybudovať 18- až 20-
poschodová bytovka s garážami. 
Preto petržalský stavebný úrad vykonal
na stavenisku kontrolu za prítomnosti
odborníkov, aby preskúmal základy, či
ich staviteľ nedimenzuje tak, aby mohol
neskôr postaviť niekoľkonásobne vyššiu
budovu, než popisoval v pôvodnej žia-
dosti o stavebné povolenie. (gub)

Na Trnavskej pribudne dopravná zeleň,

okrem stromov tu budú aj záhony kvetov
NOVÉ MESTO/RUŽINOV
Ešte na jeseň by sa mala začať upra-
vovať dopravná zeleň v deliacom páse
na Trnavskej ulici. Trasa je rozdelená
na dva úseky - od Trnavského mýta po
Zimný štadión a od Zimného štadióna
po Bajkalskú ulicu. 
Trnavská ulica je jednou z najdôležitej-
ších komunikácií v meste, denne po nej
prechádzajú tisíce Bratislavčanov i tých,
ktorí dochádzajú do mesta. Zeleň, ktorá
je na deliacom páse ulice, je v nevyhovu-
júcom stave, a to aj preto, lebo v minu-
losti nebola vysádzaná s jasným kon-
cepčným a kompozičným zámerom. V
súčasnosti sú najmä niektoré staré stro-
my v havarijnom stave a je urgentne
potrebné vyrúbať ich, pretože priamo
ohrozujú účastníkov dopravy.
Návrh revitalizácie cestnej zelene z ate-
liéru pre krajinársku tvorbu a záhradnú
architektúru Ekoflóra rieši zeleň ako
dôležitý mestotvorný prvok. Dominovať
majú stromy druhu Fraxinus excelsior
Globosum. Situovanie výsadieb je do
istej miery ovplyvnené výskytom inži-
nierskych sietí. Navrhnuté stromoradie
bude v týchto miestach prerušené a
vystriedajú ho záhony kríkov. Pri križo-
vatkách sa zachovajú potrebné priehľa-
dy. Tieto exponované plochy budú
dotvorené záhonmi kvetín. Situovanie
zelene závisí aj od šírky stredného pásu,
ktorá je na rôznych miestach iná.
V priebehu času došlo aj k zmenám vo
výškovom usporiadaní terénu, ktorý pre-
vyšuje chodníky v priemere o 20 centi-
metrov. Okrem toho je pôda znehodnote-
ná látkami, ktoré sa do stredného deliace-
ho pásu dostávali najmä počas zimnej
údržby. Preto návrh revitalizáce ráta aj s
odstránením zeminy na úroveň dvadsať

centimetrov pod výšku obrubníkov, teda
odkop vrstvy hrubej 40 centimetrov.
Nahradí ju 20-centimetrová vrstva kva-
litnej záhradníckej zeminy a terén tým
bude pripravený na založenie nového
trávnika a výsadbu drevín a kvetín.
Revitalizácia dopravnej zelene na

Trnavskej ulici je viazaná na agrotech-
nické termíny, pretože je spojená s
použitím rastlinného materiálu. Niektoré
z navrhovaných revitalizačných prác je
možné robiť na jeseň, iné v zime a ďal-
šie na jar. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Juraj Cerba

PULTY CENTRALIZOVANEJ
OCHRANY

PRE VÁŠ POCIT BEZPEČIA
� Nepretržité monitorovanie objektov 
chránených elektronickou zabezpečovacou 
a požiarnou signalizáciou
� Zásahy na objekt v rukách profesionálov, 
pracovníkov mestskej polície a príslušníkov
Hasičského a záchranného útvaru

Info: www.pult.bratislava.sk      E-mail: pco@mp.bratislava.sk
Telefón: 02/5998 0633    Fax: 5441 8250

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

0905 234 615 � 4363 8184

TANEČNÁ 
ŠKOLA
JARKY ŠIDELSKEJ

Poriada kurzy 
spoločenských tancov 

pre začiatočníkov, 
pokročilých, iba pre ženy 

a individuálne lekcie 
pre budúcich novomanželov
v renovovanej spoločenskej sále

Stredného odborného učilišťa
stavebného na Ružinovskej 1

Tel.: 0904 573 168
E-mail: 3T3T@t-zones.sk

www.tanecjarka.sk

opäť otvára intenzívne
PRÍPRAVNÉ KURZYPRÍPRAVNÉ KURZY

na prijímacie skúšky
pre denné a externé štúdium v SR a ČR

na EKONOMICKÚ UNIVERZITU
a VŠ EKONOMICKÉHO SMERU,

PRÁVNICKÉ FAKULTY,
LEKÁRSKE FAKULTY,

MASMEDIÁLNU KOMUNIKÁCIU
a INÉ VŠ

PRÍPRAVA NA MATURITU:
ANGLICKÝ JAZYK,
NEMECKÝ JAZYK

výučba cez týždeň

DO 30. 9. 2007 VÝRAZNÉ ZĽAVY!

www.siv.skwww.siv.sk

(psychológia, politológia, architektúra
a ďalšie...), výučba v sobotu

• Bratislava, Trnava: 02/55 573 190,
02/55 574 130 • Košice: 055/674 8825
• Banská Bystrica: 048/414 82 83

• Žilina: 041/566 10 11
• Mobil: 0905 167 169, 0949 652 801,
0911 232 537 • Fax: 02/55 573 177

(bývalý hotel Dukla)

NNEEDDEEĽĽNNÝÝ  BBRRUUNNCCHH
KKAAŽŽDDÚÚ  NNEEDDEEĽĽUU  OODD  2233..  99..  22000077

VV  ČČAASSEE  1111..3300  --  1155..0000
� WELCOME DRINK
� BOHATÝ STUDENÝ 

A TEPLÝ BUFET
� ŠALÁTY, OVOCIE, DEZERTY
� VYBRANÉ NEALKO NÁPOJE,

KÁVA

445500,,--  SSkk //OOSSOOBBAA
DDEETTII DDOO 1122  RROOKKOOVV ZZDDAARRMMAA

Dulovo námestie 1, Bratislava
Rezervácie: 5596 8534

www.apollohotel.sk

RUŽINOV
Neďaleko Ivanskej cesty, ktorá spája
letisko s centrom mesta, v dohľadnom
čase pribudne polyfunkčný objekt, v
ktorom okrem administratívnych
priestorov bude aj možnosť ubytova-
nia a časť vyhradená na relax. 
Pozemok, na ktorom má novostavba
vyrásť, je v súčasnosti nevyužívanou
záhradou. Je ohraničený Ivanskou ces-
tou, Pestovateľskou ulicou, skladovými
areálmi a v jeho blízkosti je administra-
tívna budova firmy OLO. Nový poly-
funkčný objekt sa bude využívať na
rôzne účely. V dvoch podzemných pod-

lažiach bude garáž so 147 parkovacími
miestami, ktorá bude prístupná jednak z
Ivanskej cesty, jednak z Pestovateľskej
ulice. Ďalších 18 parkovacích miest by
malo byť vonku pri budove. V parteri sú
navrhnuté spoločenské priestory, pre-
vádzky služieb, zasadačky, rokovacie
salóniky a odbytové strediská, ráta sa aj s
reštauráciou, kaviarňou a bufetom. Na
treťom až piatom nadzemnom podlaží
majú byť priestory pre výrobné a nevý-
robné služby. Šieste nadzemné podlažie
má slúžiť na doplnkové ubytovanie, ráta
sa tu s 32 izbami a štyrmi apartmánmi, v
ktorých má byť dovedna 72 lôžok. Na

siedmom ustúpenom podlaží sú navrhnu-
té relaxačné priestory (malo by tu byť fit-
nes centrum, bazén a podobne). Z čelnej
strany od Ivanskej cesty je navrhnutý
predsadený sendvičový presklený plášť,
ktorý bude do objektu prepúšťať dosta-
tok denného svetla. Po celom obvode
novostavby na ploche približne 750
štvorcových metrov bude vysadená
zeleň.
Predpokladané náklady na výstavbu
objektu predstavujú asi 300 miliónov
korún, začať by sa mala v máji budúceho
roku, jej ukončenie sa predpokladá na
konci roku 2009. (juh)

Na Ivanskej ceste sa bude ďalej stavať
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STARÉ MESTO
NA NÁBREŽÍ ARM. GEN LUDVÍ-
KA SVOBODU neďaleko Parku kultúry
a oddychu neznámy páchateľ lúpežne
prepadol 27-ročnú ženu. Mladá žena
vystúpila z električky číslo 5 na zastávke
pri Parku kultúry a oddychu a potom išla
pešo po chodníku smerom do mesta, kde
ju prepadol neznámy muž asi vo veku 30
rokov, športovej postavy, vysoký asi 175
cm. Fyzicky ju napadol, potom jej zobral
kabelku a ušiel. Žena utrpela zranenia s
predpokladaným časom liečenia 14 dní.
Po páchateľovi polícia pátra. 

RUŽINOV
NA KRIŽOVATKE TOMÁŠIKOVA -
TRNAVSKÁ neuniklo pozornosti poli-
cajnej hliadky osobné motorové vozidlo
Opel Vectra. Vozidlo zastavili a kontrolo-
vali, pričom sa zistilo, že 28-ročný Brati-
slavčan šoféroval aj napriek zákazu viesť
motorové vozidlá, pričom zákaz mal ulo-
žený až do mája budúceho roku. Nemi-
nulo ho obvinenie pre trestný čin mare-
nia výkonu úradného rozhodnutia.
NA STREDNEJ ULICI odcudzil 30-
ročný Štefan D. kompresor za 20-tisíc
korún. Policajti mu dokázali aj sedem
ďalších podobných skutkov, v auguste
sa vlámal do piatich rodinných domov a
v septembri do dvoch, všetko v Ružino-
ve. Celkové škody, ktoré spôsobil, pre-
siahli 140-tisíc korún. Časť ukradnutých
vecí zaistili. Za mrežami môže stráviť až
dva roky.

NOVÉ MESTO
NA RAČIANSKEJ ULICI policajná
hliadka spozorovala priamo pri čine
dvoch mužov, ktorí fyzicky napadli tre-
tieho, pričom mu odcudzili ruksak. S
lupom sa potom dali na útek. Policajti ich
prenasledovali a oboch páchateľov neďa-
leko miesta činu zadržali. Polícia v tejto
súvislosti ďalej vedie vyšetrovanie vo
veci trestného činu lúpeže.

PETRŽALKA
NA BOSÁKOVEJ ULICI pri kontrole
na dopravnom ihrisku policajti zaistili
igelitové vrecúško obsahujúce nezná-
mu zelenú sušenú rastlinu, ktoré im
dobrovoľne vydal 17-ročný Bratislav-
čan. Mladíka následne predviedli na
policajné oddelenie. Po vypočutí ho
prepustili a podozrivý materiál zaslali
na expertízu.
NA FARSKÉHO ULICI pri pohostin-
stve policajti kontrolovali trojicu mužov,
ktorí po spozorovaní hliadky znervózne-
li a snažili sa z miesta odísť. Napokon im
27-ročný muž dobrovoľne vydal tri igeli-
tové vrecúška obsahujúce zelenú sušenú
rastlinu. Skončil na policajnom oddelení,
odkiaľ ho po vypočutí prepustili.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI policajti
kontrolovali 33-ročného muža, ktorý im
dal papierovú skladačku obsahujúcu
neznámu hnedú látku. Materiál zaslali na
expertízu. (ver)

Obchod, remeslá

a živnosti

na Dornkappli
V období prvej ČSR bola úroveň slu-
žieb obchodníkov, živnostníkov a reme-
selníkov na Dornkappli nízka a zodpo-
vedala kúpyschopnosti obyvateľov naj-
chudobnejšieho proletárskeho pred-
mestia Bratislavy.
Prví obchodníci boli z radov tých, ktorí v
centre mesta skrachovali a tu chceli pre-
dať zvyšky tovaru, ktorý im zostal. Väčšia
časť z nich ani tu neprosperovala, lebo
nemali potrebný kapitál a odborné vedo-
mosti. V roku 1937 bolo na Dornappli 12
obchodníkov. 
Boli to väčšinou obchody so miešaným
tovarom, kde okrem potravín a poživatín
bol aj priemyselný a drogistický tovar.
Často tu boli vedľa seba cukor a petrolej,
káva a mydlo, cukríky a cesnak. Prisťaho-
vali sa sem aj tzv. flárky, ktoré predávali
na trhu zeleninu a ovocie. 
Obchodníci naoko patrili medzi zámož-
nejšie vrstvy obyvateľov (svedčí o tom i
skutočnosť, že na stavby svojich domkov
kupovali väčšinou rohové pacely, ktoré
boli drahšie), napriek tomu boli v skutoč-
nosti väčšinou vazalmi bánk.
Na Dornkappli poskytovali počas I. ČSR
služby 12 obuvníci bez pomocníkov, ktorí
prevažne len opravovali obuv, lebo výro-
bou obuvi nemohli konkurovať Baťovi,
šitie obuvi na mieru si na tejto chudobnej
periférii ľudia nemohli dovoliť. Aj niekoľ-
ko krajčírok (viaceré bez živnostenského
povolenia) len opravovalo šatstvo, lebo
obyvatelia Dornkapple si kupovali lacné
šatstvo z konfekčných obchodov.
Pracovali tu aj traja stolári, ktorí tiež väč-
šinou  len opravovali nábytok, lebo výro-
bou nábytku takisto neboli schopní čeliť
konkurencii veľkých stolárskych dielní,
najmä moravských. Maliar bytov tu bol
len jeden, tento pracoval s učňom a vyma-
ľoval izbu za 30-40 Kč.
Nachádzali sa tu aj dve biedne prevádzky
holičstva a kaderníctva, občania si ich
služby mohli dovoliť až neskôr, keď sa
vyhrabali z dlžôb vzniknutých pri stavbe
domku. Žil tu aj skúsený košikársky maj-
ster, prisťahovalec zo Žitného ostrova,
ktorý však pracoval väčšinou na objed-
návku odberateľov mimo Dornkapple.
Na Dornkappli boli aj traja mäsiari a úde-
nári, ktorí predávali najmä lacné konské
mäso (približne 200 kg týždenne), párky a
klobásy, lacné bravčové mäso (najmä
bôčiky) a hovädzinu. V roku 1937 bola
priemerná cena 1 kg konského mäsa 7 Kč
a hovädzieho mäsa 10-14 Kč. Kilogram
konskej masti stál 10 Kč.
Najlepšie zarábajúcimi živnostníkmi boli
krčmári. Viera Hupková - Houšková

(Pokračovanie nabudúce.)

Kláštor vo Viedni sa podobá prešporskému
V stredoveku bola chorobnosť a
úmrtnosť obyvateľov mesta mimo-
riadne vysoká. Len málokto z dospe-
lých sa dožíval veku 50 rokov. Ľudia
väčšinou žili z ruky do úst. Ak ochorel
živiteľ rodiny, znamenalo to pre celú
rodinu katastrofu. O chorých sa od
nepamäti starali mnísi a mníšky z dob-
ročinných špitálskych, nemocničných
rádov. 
Špitály sa v stredovekých mestách stava-
li mimo centrálneho sídliska, najčastejšie
pri bráne do mesta, pri ceste vedúcej do
mesta. V Prešporku sa špitály sústredili
na východnom predmestí pred Laurins-
kou bránou, pri ceste, z ktorej sa stala
terajšia Špitálska ulica. O jeden z tamoj-
ších špitálov sa starali sestry z rádu svätej
Alžbety - alžbetínky - ktoré tam aj sídlili
vo vlastnom kláštore. Pred rokom 1530
ho museli opustiť. Špitál aj kláštor potom
zbúrali, tak ako iné pevné stavby pred
mestským opevnením, aby neposkytli
záchytné body blížiacim sa Turkom.
V roku 1738 sa alžbetínky na pozvanie
vtedajšieho kniežaťa prímasa arcibiskupa
Imricha Esterházyho vrátili do Prešporku.
S arcibiskupovou pomocou vybudovali
nový kláštor s krásnym kostolom a ne-
mocnicu. Ku kláštoru patrila aj rozsiahla
úžitková záhrada, ktorá susedila s cintorí-
nom, kde pochovávali nielen mníšky, ale
najmä ľudí, ktorí v ich špitáli každodenne
zomierali. 
Tak ako prv uršulínky, aj alžbetínky prišli
z Viedne. Z Viedne pozval arcibiskupov

splnomocnenec F. Török aj architekta,
ktorý vypracoval plán na stavbu nového
kláštora s nemocnicou a kostolom. Bol to
už vtedy vo Viedni známy architekt Franz
Anton Pilgram. Medzi rokmi 1739 a
1743 tu vybudoval požadovaný kláštorný
areál. Bohaté priečelia kláštora a kostola
doplnil sochárskou a kamenárskou
výzdobou Ludwig Gode, predtým
Donnerov spolupracovník na zariadení
chrámu svätého Martina. Nad vchod do
kostola umiestnili okrem kovového
znaku arcibiskupa - prímasa súsošie svä-
tej Alžbety so žobrákom, ktoré je inšpiro-
vané Donnerovým súsoším svätého Mar-
tina so žobrákom, ktoré vtedy stálo na
hlavnom oltári dómu. Portál do kláštora
bol riešený spolu s oknom prvého
poschodia nad ním. Celok pripomínal
vysoký barokový oltár. Nad dverami do
kláštora stojí dodnes socha svätej Alžbe-
ty, uhorskej princeznej, ktorú ako dieťa
vydali za durínske knieža. Uhorskí histo-
rici vymysleli na konci 19. storočia
nepravdepodobnú a neoveriteľnú legen-
du, podľa ktorej sa mala Alžbeta narodiť
práve na hrade nad Prešporkom.
Prešporská stavba Pilgramovho kláštor-
ného areálu alžbetíniek bola taká úspešná,
že ho vzápätí požiadali, aby znovu vybu-
doval požiarom zničený kláštor rádu na
viedenskom predmestí Landstrasse. Ten
je síce menší, ale opakuje viaceré motívy

prešporského kláštora, najmä tvar veže a
jej zastrešenie, ako aj kláštorný portál
„oltárneho“ tvaru.
Bratislavský kostol a kláštor boli veľmi
poškodené požiarom v roku 1879 a bom-
bardovaním v roku 1945. Po požiari kláš-
tor a kostol opravovali vyše 20 rokov. V
roku 1901 konečne obnovili aj zastreše-
nie veže, ktoré sa len v detailoch líši od
originálneho. Po poškodení v roku 1945
fasádu kostola opravili v pôvodnom
duchu, priečelie kláštora však nezmysel-
ne „zmodernizovali“. Odstránili z neho
všetky kamenné a štukové články baro-
kovej výzdoby, orámovanie okna nad
vchodom do kláštora odstránili, takže sa
úplne stratil pôvodne zamýšľaný motív
prevýšeného „triumfálneho“ portálu.
Neobnovili ani pôvodnú výzdobu troj-
uholníkového štítu, ktorý bol pôvodne
vyvrcholením priečelia. Kvalitné kované
mreže z okien odstránili a čiastočne pre-
niesli na bočnú fasádu nemocnice. 
Fotografie pôvodného stavu priečelia
kláštora alžbetieniek od doktora Fausta
sú zachované, a nebolo by problémom
Pilgramovo dielo obnoviť. Na obnovu
strechy veže čakal kostol 20 rokov, na
obnovu fasády čaká priľahlý kláštor už
60 rokov. Za socializmu sa nedalo pred-
pokladať, že by barokové priečelie kláš-
tornej budovy niekto obnovil. Ešte šťas-
tie, že miesto pre hotel Kyjev a pre
obchodný dom Prior nevybrali na tejto
strane ulice! Štefan Holčík

FOTO - autor a Oto Limpus

MOTOR PARTNER s.r.o.
Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava

Tel. predaj: 02/ 6353 4444-5, Tel. servis: 02/ 6353 7777-8

Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555

Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556

predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

Akcia prebieha aj v salóne na Račianskej ul. 184/A.

Vyskočte o triedu vyššie!
MOTOR PARTNER vám ponúka modely vyššej triedy za ceny nižšej triedy.

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

Akcia platí do 23. 9. 2007 alebo do vypredania vozidiel na sklade.

Za nový Citroën zaplatíte ešte menej:
Citroën C3 za cenu C1 už od 267.110 Sk*
Citroën C4 za cenu C3 už od 393.900 Sk*
Citroën C5 za cenu C4 už od 619.350 Sk*
Citroën C4 Picasso za cenu Xsara Picasso už od 580.500 Sk*

Citroën C4 za cenu C3
už od 393.900 Sk*

Citroën C4 Picasso za cenu 
Xsara Picasso už od 580.500 Sk*

VIEDEŇ BRATISLAVA



TENIS
Prešlo pár mesiacov a zo slovenskej
tenisovej ekipy, ktorá žala úspechy v
Davisovom pohári zostal iba názov.
Karol Kučera vymenil raketu za gita-
ru, Dominik Hrbatý má za sebou ope-
ráciu ramena a návrat k rakete iba
plánuje, Karol Beck si stále neodpykal
trest za doping. 
Za tejto situácie sa rodila zaujímavá
nominácia na baráž o účasť vo Svetovej
skupine Davisovho pohára proti Kórej-
skej republike (21.-23. septembra).
Miesto v nej si nakoniec vybojovali
Lukáš Lacko (160. v rebríčku Entry),
Michal Mertiňák (177.), Ivo Klec (215.)
a Martin Kližan (423). Súper však tiež
nedisponuje žiadnymi veľkými esami.
Osemfinalista US Open Lee je síce v
rebríčku na 39. priečke, ale ostatní sú
ešte nižšie ako slovenskí reprezentanti:
Im (275.), Jun (407.) a An (419.).
„Bez Hrbatého to bude ťažké, ale Dominik
nie je stroj, ktorý by dokázal odohrať
každý zápas s maximálnym nasadením.
Nedalo sa rátať s tým, že bude stále fit.
Jeho neúčasť nás oslabí, na druhej strane je
to teraz vyrovnaný tím mladých chlapcov,
ktorí určite vydajú zo seba všetko,“ prezra-
dil nehrajúci kapitán Miloslav Mečíř.
Jeho zverenci začali s prípravou na stret-
nutie koncom minulého týždňa, keď už

všetci mali za sebou zahraničné turnaje,
kde sa im darilo so striedavými úspe-
chmi. Ako prví vyšli na kurt Lukáš
Lacko (na fotografii) s Kližanom, v
nedeľu sa čakalo na Kleca, v pondelok na
Mertiňáka. Už koncom minulého týždňa
priletela na Slovensko aj trojica Kórejča-
nov, boli však bez Leeho, ktorého čakali
až po víkende. Napriek výraznému osla-
beniu je Slovensko favoritom, no Miloš
Mečíř varuje pred prípadným podcene-
ním. „Najväčšia hviezda Lee je hráč sve-
tovej triedy a ostatní v ňom vidia svoj

vzor. Pre verejnosť možno nie je Kórea
veľkou tenisovou krajinou, ale štáty z
tohto regiónu robia vo všetkom veľké
pokroky,“ tvrdil Miloslav Mečíř, pre kto-
rého je práve Kórea zasľúbenou kraji-
nou. Pred necelými dvadsiatimi rokmi tu
získal olympijské zlato...
Výhodou pre Lacka a spol. by mal byť
povrch. Ako hostitelia sme si zvolili
antuku, ktorá by nám vyhovovať. „Kó-
rejčania vyrastajú na tvrdých povrchoch,
naši na antuke, takže verím, že sa potvrdí
správnosť výberu,“ želal si Miloslav
Mečíř.
Stretnutie sa začína v sobotu 21. sep-
tembra o 15. h, sobotňajšia štvorhra je o
13. h, rovnaký čas platí aj pre úvodnú
dvojhru nedeľňajšieho programu. Lístky
na dvojhry stoja 400 Sk, na štvorhru 200
Sk. „Verím, že diváci prídu povzbudiť
omladený tím. Práve hľadisko by totiž
mohlo byť tým rozhodujúcim momen-
tom vo vyrovnanom zápase. Šance vidím
50 na 50, podpora fanúšikov by mohla
prevážiť duel v náš prospech,“ predpove-
dal generálny sekretár tenisového zväzu
Igor Moška a dodal: „Antuku v Sibamac
aréne stavali dva razy a v oboch stretnu-
tiach, muži proti Američanom a ženy
proti Srbkám, sme prehrali. Do tretice by
to už malo vyjsť!" (mm)

FOTO - TASR
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Tenisti sa musia naučiť hrať bez Kučeru,

Hrbatého, Becka, začnú doma s Kóreou

Slov-matic

postúpil medzi

európsku elitu
FUTSAL
Pekný úspech! Futsalisti Slov-maticu
Bratislava sú prvým slovenským
mužstvom, ktoré postúpilo do elitnej
fázy UEFA Futsal Cupu. 
Stalo sa tak po neuveriteľnej dráme a
záverečnom zápase 3. skupiny s azer-
bajdžanským tímom Araz Naxcivan.
Práve duel slovenského majstra s domá-
cim zástupcom rozhodol o tom, ktoré
mužstvo odprevadí do ďalšej časti suve-
réna skupiny - Luparense z Talianska. 
Dlho to vyzeralo, že viac šťastia budú
mať Azerbajdžanci. Viedli 3:1 a so Slov-
maticom to vyzeralo zle-nedobre. Zve-
renci Milana Kollára sa však za stavu
1:3 vzchopili, zázračne otočili celý
zápas a víťazstvom 4:3 sa prebojovali
ďalej. „Obrovský úspech, aký sme v
našej histórii ešte nezažili. Chlapci si za
to, čo predviedli, zaslúžia obdiv. Nesku-
točne bojovali, za všetko, čo tu ukázali,
si postup zaslúžili,“ tvrdil nadšený tréner
Milan Kollár. Kto zažil posledné sekun-
dy stretnutia, ten na ne určite nezabudne.
V elektronizujúcej atmosfére však Brati-
slavčania nepodľahli tlaku tribún a hoci
ich do šatní odprevádzala ochranka, na
oslavách to neubralo. V súvislostí s účin-
kovaním slovenského majstra v Baku
vydala agentúra TASR zaujímavú infor-
máciu. Mobilných operátorov vraj určite
poteší faktúra, ktorú predložia Martinovi
Grendárovi, prezidentovi Slov-maticu.
Ten si totiž v Azerbajdžane musel pripa-
dať ako malá poštová ústredňa, keď
počas šiestich dní odišlo z jeho mobilu
neuveriteľných 1500 esemesiek. Posie-
lal ich členom futsalového zväzu a ďal-
ším fanúšikom, ktorí zostali na Sloven-
sku, ale chceli mať čo najčerstvejšie
infomácie z dejiska turnaja. Súperov v
ďalšej fáze prestížnej súťaže, ktorá je
obdobou futbalovej Ligy majstrov, sa
Slov-matic dozvedel až po uzávierke
tohto vydania. (mm)

Slovanistky

budú hrať doma

aj v Malackách
BASKETBAL
Keď sa vlani basketbalistky Slovana
vrátili do najvyššej súťaže, cieľom bola
záchrana a vybudovanie tímu, ktorý by
hral dôstojnú úlohu v slovenskej lige. 
Obidva ciele sa splnili, belasé síce obsadi-
li až 9. priečku, no stačilo to na záchranu,
a nakoniec aj výkony boli potvrdením, že
Bratislavčanky do tejto súťaže patria.
„Teraz je naším cieľom 5. - 6. priečka.
Radi by sme však uspeli aj v Stredoeuróp-
skej lige,“ prezradila prezidentka klubu
Beáta Kozmonová.
Najväčšou zmenou je nová trénerka.
Romana Renerta nahradila Tatiana Gallo-
vá, ktorá o tíme povedala: „Je to družstvo
bez hviezd, preto chceme stavať na kolek-
tívnom výkone.“ Ďalšou zmenou je zvý-
šený rozpočet. Z nedávneho milióna sa
zdvihol na 2,5 milióna, čo však nezname-
ná, že by v klube pribudli profesionálky.
„Profesionálnou hráčkou bude len pivotka
Kozmonová a popri nej trénerka. Veľkú
časť rozpočtu, presne tretinu, totiž musí-
me dať na prenájom Interhaly na Pasien-
koch,“ vysvetlila Beáta Kozmonová.
Popri prípravných dueloch absolvovali
Bratislavčanky aj zaujímavý turnaj v
Rakúsku, kde nazbierali cenné medziná-
rodné skúseností. „Vidieť, že dievčatám
rastie sebavedomie. Čím viac takýchto
stretnutí odohrajú, tým bude ešte vyššie.
Aj preto sme sa prihlásili do Stredoeuróp-
skej ligy,“ zdôvodnila účasť v súťaži
Beáta Kozmonová. Okrem áčka budú
mať slovanistky aj svoje béčko, ktoré
bude hrať 1. ligu. Samotnú Extraligu však
neuvidia fanúšikovia Slovana len v Brati-
slave. Duel s úradujúcim majstrom
KOSIT 2013 Košice sa odohrá v Malac-
kách... „Tamojší funkcionári nás poprosi-
li, aby sme im pomohli spropagovať žen-
ský basketbal. Ak by však bol záujem o
zápas aj medzi Bratislavčanmi, sme pri-
pravení zabezpečiť im autobusovú prepra-
vu,“ dodala prezidentka Slovana. (mm)

Po polovici jesene viac pochvaly Petržalke 
FUTBAL
Jedno vyšlo určite - počasie! Najvyššia
futbalová súťaž má za sebou polovicu
jesene a ak si diváci majú nájsť niečo,
čo stojí za pochvalu, je to počasie.
Pri hodnotení samotných výkonom futba-
listov je to však už premenlivejšie, v hod-
notení oboch bratislavských tímov lepšie
pri Petržalke ako pri Slovane.
PETRŽALKA: V školskej stupnici by sa
majstrovi spred dvoch rokov ušli takéto
známky - Hráči 2, Funkcionári 2, Tréner
2, Fanúšikovia 3. Rozmenené na drobné:
Z dvoch prehier môže mrzieť najmä
nitrianska. Hráči do tohto zápasu nedali
toľko srdca, ako sa žiadalo a výsledkom
bola strata troch bodov. Zápas v Žiline sa
skončil podobne, ale tam mala Petržalka
skôr smolu. Mrzí aj domáca remíza s
Košicami, bol to však zápas, ktorý sa

divákom páčil. Funkcionárske posilnenie
sa prejavilo aj na práci okolo mužstva,
káder nemá výraznejšie slabiny, čo zna-
mená, že sa ho podarilo slušne doplniť.
Tréner Vladimír Weiss zvládol aj prechod
z ruskej do slovenskej ligy. Stále sa však
čaká na fanúšikovské prebudenie. Na Slo-
van bolo síce plno, ale z troch štvrtín to
bolo zásluhou priaznivcov Slovana.
SLOVAN: Belasí by mali na poljesen-
nom vysvedčení tieto známky - Hráči 4,
Funkcionári 3, Tréner 3, Fanúšikovia 3.
Belasá jeseň prešla veľkými výkyvmi.
Veľmi slušný dojem z Intertoto Cupu proti
viedenskému Rapidu, dobrý vstup do ligy
a víťazstvo nad Dubnicou. Sklamania z
tesných prehier, či už so Zlatými Morav-
cami, Žilinou, Artmediou, Ružomberkom,
trojgólový výbuch na východe, ale na
záver zaslúžené víťazstvo nad vedúcou

Nitrou. V poslednom kole si Slovan pri-
viezol bod z Banskej Bystrice, ale tí, ktorí
zápas videli, ho zaradili medzi slabší prie-
mer. Funkcionári odviedli pred sezónou
štandard, za to, že posily neboli až takými
posilami, nemôžu.
Tréner Boris Kitka sa po prehrách dostal
pod silnú kritiku, ale tlak ustal a môže
pokračovať v rozrobenej robote. Fanúši-
kov treba rozdeliť do dvoch skupín. Ultras
síce spočiatku vyvádzali, no teraz už viac
pomáhajú, ako škodia, nepríjemnejšia je
strata druhej skupiny priaznivcov. Tí sa z
tribún vytratili a oproti úvodu jesene a
zápasu s Rapidom ich chodí asi tretina.
Proti Nitre prišlo napríklad toľko ľudí, ako
chodí v Prievidzi či v Prešove...
Druhá polovica jesene pokračuje najbližší
víkend, Slovan hostí v sobotu Senec,
Artmedia v nedeľu Trnavu. (mm)

Apollo. Partner pre vaše zdravie.

Doprajeme vášmu 
zdraviu viac

ZDRAVÉ SRDCE 
-  program srdcovo-cievnej 

starostlivosti pre poistencov 
vo veku od 40 do 60 rokov 

CHRÍPKA 
- bezplatné očkovanie proti chrípke 

KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA 
-  bezplatné očkovanie deťom 

do 18 rokov

PRE ZAMESTNÁVATEĽOV 
-  príspevok na rekondičné pobyty 

pre zamestnancov 
-  dni zdravia (preventívne 

prehliadky a poradenstvo 
priamo u zamestnávateľov)

 PRE ŽENY 
-  bezpečné tehotenstvo 

(prehliadky v tehotenstve 
nad rámec obvyklých platieb) 

- novorodenecký balíček 
-  mamografi cké vyšetrenie 

bez čakania 

PRE DARCOV KRVI
-  výživové doplnky darcom krvi 

úplne zadarmo

Bezplatná zelená linka 
0800 120 004.

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Zasekol sa vám trezor? DREVENÉ ROLETY
MONTÁŽ - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

BAMBUSOVÉ ŽALÚZIE - 25mm, 50mm
vhodné na všetky typy okien

fa KORENAČKA, Klimkovičová 4, Bratislava
� 0903 349 274 info@drevenerolety.sk
fax: 02/6446 2448 www.drevenerolety.sk
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DIVADLO
Aj keď na javisku zostáva nakoniec
ležať len kopa mŕtvol, každý herec
túži klesnúť v náručí Horatia, vyriek-
nuť posledné slová a umrieť ako
Hamlet. Naposledy sa to podarilo
Robertovi Rothovi v Činohre Sloven-
ského národného divadla. 
V réžii Petra Mikulíka sa pred diváka
dostáva dlho očakávané dielo Wiliama
Shakespeara, ktoré môže mať toľko
polôh, koľko je hviezd na oblohe:
„Mohli by sme každý deň hrať Hamleta
a každý deň by bol celkom iný. V jed-
nom človeku sa skrýva množstvo ľudí a
zakaždým sa vynorí iný z nich. Takýto
nápor si však neviem predstaviť, lebo
moja rola je veľmi náročná, nemohol by
som ju hrať denne,“ hovorí Robert
Roth.

Shakespearov Hamlet v preklade Ľubo-
míra Feldeka je výsostne aktuálny, až
tak výsostne, že sa nevyhýba smilnú
matku nazývať výrazom, ktorý svedčí
skôr ústam dievčatám z ulice ako skvost-
ným hercom. Je to však určite len jedna
poloha z množstva ďalších, ktoré hra
prináša. Mŕtvoly na scéne kladú večnú
otázku boja zla a dobra, nutnosti odplá-
cať vraždu vraždou.
Shakespearove verše svojou až dotiera-
vou silou varujú, že tam, kde zatiaľ len
trochu kvapká krv, sa vlekom udalostí
môže o malú chvíľu, drobný okamih,
spustiť nezastaviteľná riava červenej
tekutiny, ktorá zaplaví nielen dánske
kráľovstvo, ale aj poddaný ľud pod
zámkom. Večné otázky o bremene zod-
povednosti, pomste, zrade, láske a vraž-
de, smilstve, prenasledovaní, pomsty-

chtivosti, túžbe a násilí, ale aj o plynutí
času a jeho zrniečkach, ktoré nám poma-
ly odsýpajú, kladú herci SND s razan-
ciou i nehou, presvedčivo a briskne, s
atakom i melanchóliou, ak je nutná.
Autorkou scény a kostýmov je Ale-
xandra Grusková. Na scéne okrem
Roberta Rotha uvidíte Jozefa Vajdu,
Zdenu Studenkovú, Michala Dočolo-
manského, Emila Horvátha, Ivanu
Kuxovú, Tomáša Maštalíra, Ľuboša
Kostelného, Jána Koleníka, Dušana
Jamricha, Vladimíra Kobielskeho, Bra-
nislava Bystrianskeho, Jána Galloviča,
Stana Dančiaka, Ondreja Kovaľa a ďal-
ších. Podľa pôvodného plánu malo
práve toto predstavenie otvoriť novú
budovu SND. Na otázku ísť či neísť do
divadla inscenácia odpovedá jedno-
značne kladne. Dáša Šebanová

Bratislavský jazz

klub v PKO

bude americký
HUDBA
V Spoločenskej sále PKO vystúpi v
rámci podujatia Bratislavský jazz
klub hudobné zoskupenie Waking Visi-
on (USA) + Dan Brantigan Quartet
(USA, SK) + John Shannon (USA).
Koncert odohrajú v utorok 25. sep-
tembra o 20.00 h.
Waking Vision sa skladá z trojice mladých
hudobníkov novej generácie kreatívnej
scény, ktorí sa stretli počas štúdií na Ber-
klee College of Music v Bostone a v
súčasnosti žijú a pôsobia v New Yorku.
Hudbu skladá prevažne John Shannon,
ktorý hrá na gitaru, na basgitaru hrá Mitch
Cohn, na bicie Martin Valihora. Trio sa
predstaví v pôvodnej zostave tak, ako ho
mali možnosť diváci zažiť počas ich prvé-
ho turné po Slovensku v roku 2001.
Po absolvovaní niekoľkých úspešných
turné sa americký trubkár Dan Brantigan
opäť vracia na Slovensko, aby predstavil
svoje elektro-akustické kompozície s
vplyvmi moderného džezu a rôznych
etnických kultúr vo veľmi energickom a
vysoko emotívnom vyjadrení špičkových
amerických a slovenských hudobníkov.
Tentoraz to bude Dan Brantigan Quartet a
prináša so sebou popredných hudobníkov
kreatívnej newyorskej scény ako John
Shannon na gitare, Oskar Rózsa na basgi-
tare a Martina Valihoru na bicie nástroje.
Vstupné je 250 Sk v predpredaji, 300 Sk
na mieste. (dš) 

Nesmrteľné

tepláky oslavujú

narodeniny
BRATISLAVA
Zakladateľ Ludového orchestra jed-
noduchej zábavy obyvatelstva, teda
skupiny LOJZO Marián Kochanský
zostávajúcim členom kapely chýba. A
práve preto pripravili úplne Lojzovs-
kú oslavu narodenín kapely.
Pod priliehavým mottom „S teplákmi na
večné časy!“ rozburácajú noc zo soboty
na nedeľu 22. septembra v bratislavskom
Parku kultúry a oddychu, aby sa tak, ako
kedysi, o pol piatej ráno vybrali domov
pešo, lebo ani vtedy sa nedalo na mestskú
hromadnú dopravu spoľahnúť. Už sa pri-
hlásili prví gratulanti, duševne blízki prí-
buzní z Vidieka, Peter Lipa, Pavol Ham-
mel, Funny Fellows, Hop Trop i Rasťo
Piško. Chýbať nebude tombola a dražba
„památečných“ vecí, ale ani mažoretky a
vraj sú v talóne ďalšie prekvapenia.
Nie je žiadnym prekvapením, že čistý
výťažok pôjde na konto Ligy proti rako-
vine, pretože aj to je odkaz Mariána
Kochanského. (gub)

Do Bábkového

divadla príde

Alibaba a spol.
DIVADLO
Bol začiatok leta, keď si režisér Jozef
Bednárik prehodil cez plecia povestnú
šálu a rozprával o plánoch na jeseň.
Dnes skúša v Bratislavskom bábko-
vom divadle inscenáciu anglického
muzikálu Chu Chin Chow zo začiatku
20. storočia, na motívy rozprávky Ali
Baba a 40 zbojníkov.
Skúšky sú v plnom prúde a premiéra by
mala byť 23. a 24. novembra. Je to piata
réžia Jozefa Bednárika v BBD. Ak sa
naplnia jeho slová, mala by byť rozlúčko-
vá. O to viac sa na jej prípravu tešil:
„Muzikál je plný zaujímavých pesničiek.
Upravili sme ho tak, aby nám všetkým
chutil. Bábky sú najlepší a najposlušnejší
muzikáloví herci na svete. Nemajú odbo-
ry, bábkový zbor je vytesaný z jedného
kusu polystyrénu, príde, keď treba aj
odíde, keď je to nutné. Navyše robím s
ľuďmi, ktorých novinári často nespomí-
najú. Stále sa hovorí o hlásateľkách,
tanečniciach, moderátorkách, ale o báb-
kohercoch málokto hovorí. A oni prví pri-
nášajú deťom v útlom veku kontakt s
divadlom. Je to spoločenstvo skromných
ľudí, ktorí dokážu robiť divy. Vedia spie-
vať, tancovať, aj hrať a vodiť bábky.
Spĺňajú základné kritériá herectva a pre
svoju tvorbu nepoužívajú svoje telo, ale
predmet - bábku. Mám ich veľmi rád a
strašne by som chcel, aby nám to vyšlo.
Vedia, že sa natrápia, ale zatiaľ dostali za
našu spoluprácu vždy ocenenie, peknú
odmenu. Viem, že im práca chutí, a keď
nie doma, aspoň v cudzine ich ocenia,“
povedal Jozef Bednárik. 
Pôvodnú hudbu k muzikálu zložil Frede-
ric Norton. Niektoré zo songov sa stali na
dlhé obdobie hitmi. Rozprávkový príbeh,
a stále svieža hudba, umelcov inšpirova-
li k vzkrieseniu muzikálu po takmer sto
rokoch. Koncepciu inscenácie postavil
režisér na sile spoločenstva ľudí rôznych
národov a rás, ktorá je záštitou spravod-
livosti, práva a slobody.
Ambíciou predstavenia je nenásilnou
rozprávkovou formou ponúknuť det-
ským divákom základné etické normy,
poukázať na nezmyselnosť násilia a
neprávosti a vyzdvihnúť právo, spravod-
livosť a dobro. Nepochybne bude zrozu-
miteľná nielen bratislavským či sloven-
ským divákom, ale aj divákom z ostat-
ných kútov Európy, kde chce divadlo in-
scenáciu prezentovať. Dáša Šebanová

Carmina Burana na Hlavnom námestí

V SND počuť Hamletovo Byť či nebyť?

HUDBA
Hlavné námestie sa v sobotu o 19.
hodine stane dejiskom hudobného
sviatku - 90-členný orchester a sólisti
Slovenskej filharmónie tu odohrajú
scénickú kantátu skladateľa Carla
Orffa Carmina Burana.
Pod producentskou taktovkou Jaromíra
Okšu sa toto dielo odohrá v Bratislave
vôbec prvý raz v histórii. Premiéra prvé-
ho diela Carla Orffa (1895 - 1982) zazne-
la 8. júna 1937. Je to cyklus inscenova-
ných svetských piesní pre sólové hlasy a
zbory so sprievodom nástrojov. Textové
podklady k scénickej kantáte Carmina

Burana skladateľ vybral z benediktínske-
ho rukopisu z 13. storočia, zachovaného
v kláštore blízko mesta Oberammergau v
opátstve de Beuron (Burana je neologiz-
mus odvodený zo slova Beuern, neskôr
Bayerne, t. j. Bavorsko), objaveného v
roku 1803.
Orff sa v diele zámerne vyhýba spisovnej
latinčine a necháva vyznieť archaickú
tajomnosť stredovekých textov v starej
latinčine či stredovekej francúzštine.
Stredoveké lyrické texty potulných štu-
dentov a klerikov, putujúcich po krajine z
miesta na miesto, v ktorých zaznieva
ľudový podtón s nádychom obscénnosti,

zmyselnosti, tragickosti i tragikomickos-
ti, rozprávajú o jari, šťastí a láske, rados-
tiach, no i o smrti. Základnú líniu diela
vytvára dvadsaťpäť piesní vykresľujú-
cich pestrý obraz svetského života v stre-
doveku.
Podujatie na Hlavnom námestí je záro-
veň narodeninovým večierkom - spoloč-
nosť Západoslovenská energetika, a.s.,
oslavuje v tomto roku 85. výročie svojho
vzniku a pri tejto príležitosti sa rozhodla
priniesť nevšedný kultúrny zážitok Brati-
slave, ktorá si v tomto roku tiež pripomí-
na jubileum, a to 1100. výročie prvej
písomnej zmienky o meste. (brn)

Hlavnú postavu dánskeho princa Hamleta v rovnomennej Shakespearovej dráme hrá Robert Roth, dánskeho kráľa Claudia
stvárnil Jozef Vajda a jeho manželku kráľovnú Gertrúdu si zahrala Zdena Studenková. FOTO - Filip Vančo

Nedeľa 30. septembra
14:00 – 18:00
Bratislava / Hviezdoslavovo námestie

Košice / Hlavná ulica

Banská Bystrica / Námestie SNP

• otestujte si vaše srdce

• zmerajte si cholesterol 
a poraďte sa s odbor níkmi

• zabavte sa s deťmi 
pri skvelých hrách

BEH O SRDCE

MEDIÁLNY PARTNER GARANTI

Podujatie majú pod patronátom primátor mesta Banská Bystrica Ivan Saktor, starosta Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Andrej Petrek 

a primátor mesta Košice František Knapík.

Odborní garanti: Úrad verejného zdravotníctva SR, Slovenská liga za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych chorôb Srdce Srdcu a Slovenská nadácia srdca.

Pri príležitosti Svetového dňa srdca

ORGANIZÁTORI

KNIHA MESIACA
Pôvodná cena: 549,− Sk

Teraz iba 329,− Sk
Kníhkupectvo V. Zamarovského 

na Karpatskej č. 7

Cena platí od 1. 9. – 30. 9. 2007
www.perfekt.sk
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PIATOK 21. septembra
� 9.00 - Malá morská víla, divadelné pred-
stavenie pre deti, Bratislavské bábkové di-
vadlo, Dunajská 36 
� 15.00 - Slovensko - Kórea, tenis, baráž
Davisovho pohára, Sibamac Aréna, dvojhry
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello, Divad-
lo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Randevú v Gullfosse, Kamil
Peteraj, Robo Grigorov, reštaurácia Gull-
foss, Čulenova 5
� 19.00 - Salón u Liszta: Architektonické
šperky Bratislavy, Lisztova záhrada, v prí-
pade nepriaznivého počasia Ventúrska 11
� 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky, Di-
vadlo F7, Františkánske námestie 7

� 20.00 - Silent Duo, unplugged hits, Ran-
čík u Kanga, Starohájska 35

SOBOTA 22. septembra
� 9.00 - Osemveslice Devín - Bratislava,
veslovanie, Dunaj
� 10.00 - 20.00 - Deň Insity, SNG, Rázuso-
vo nábrežie 2 a Esterházyho palác, Námestie
Ľ. Štúra 4
� 10.30 - Inter Bratislava - Lučenec, I. fut-
balová liga, Pasienky
� 13.00 - Slovensko - Kórea, tenis, baráž
Davisovho pohára, Sibamac Aréna, štvorhra
� 16.00 - Ela - Hop!, stretnutie so známymi
postavičkami z televíznej obrazovky, DK
Kramáre, Stromová 18
� 17. 00 - Jasminin orientálny sen, medzi-
národná prehliadka orientálnych tanečníc,
DK Ružinov, Ružinovská 28
� 17.00 - Za dychovkou na Vajnorskú,
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
� 18.00 - ŠKP Bratislava - P. Bystrica,
extraliga hádzanárov, ŠH Jégeho ulica
� 18.00 - 19.00 - C. a k. dychový komorný
orchester, Hudobný altánok, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 19.00 - Křeni (CZ), Petr Brandejs Band
(CZ), bluegrass music, Rančík u Kanga,
Starohájska 35
� 19.30 - Slovan Bratislava - Senec, futba-
lová Corgoň liga,  Tehelné pole

NEDEĽA 23. septembra
�10.00 - Majstrovstá Slovenska a Európy
vo vodnom motorizme,  Zlaté Piesky

� 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopolud-
nie: Žabí princ, Divadlo Bum-Bác, DK Ru-
žinov, Ružinovská 28 
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Ježiba-
by, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, Marián Lapšan-
ský (klavír), GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
� 13.00 - Slovensko - Kórea, tenis, baráž
Davisovho pohára, Sibamac Aréna, dvojhry
� 14.00 - Dostihy, Saint Leger - 3rkž, rovi-
na, Listed, 2800 m, Karpatská cena, Cena
zimnej kráľovny, Závodisko, Starohájska 29
� 15.00 - Artmedia Petržalka - Trnava,
futbalová Corgoň liga,  Petržalka
� 16.00 - A. Korenči ml., M. Kaprálik:
Janko a Marienka čokoládová chalúpka,
rozprávka pre deti, Divadlo a.ha, Školská 14
� 16.00 - Momentum musicum: Terra
musica, cyklus komorných koncertov, CC
centrum, Jiráskova 3
� 16.00 - Mobily, tvorivé dielne k výstave
Kde sa vzalo umenie, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - Slovan Bratislava - Skalica,
hokejová Extraliga,  Štadión O. Nepelu
� 18.00 - 19.00 - Vox - Crystal Chord
(GB), Detské baletné štúdio MKC Školská,
Hudobný altánok, Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - Kristov dotyk, opera v rámci po-
dujatia Slávnosť návratu, nádvorie Evanjelic-
kého domu starostlivosti na Partizánskej 2.

PONDELOK 24. septembra
� 19.00 - Hlboké srdce z Hlbokého - 94,
poetický večer pri sviečkach s Jurajom Sar-
vašom, DK Kramáre, Stromová 18
� 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre dvoch,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
rýchla estetika, Divadlo F7, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Smutný život Ivana T., Divadlo
SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 25. septembra
� 14.00 - Náhodné stretnutia, deti si po
prehliadke slovenskej časti expozície BIB
2007 vytvoria vlastnú ilustráciu, Dom ume-
nia, Námestie SNP 12
� 18.00 - Sneh v septembri, literárne číta-
nie: Elfriede Haslehner (Viedeň), Marián
Hatala (Bratislava), Mozartova sieň Rakú-
skeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello, Divad-
lo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
rýchla estetika, Divadlo F7, Františkánske
námestie 7

STREDA 26. septembra
� 14.00 - Z rozprávky do rozprávky, diva-
delné predstavenie, účinkuje O. Hoffmanno-
vá, MKC Gaštanová 19

� 10.00 - Trip - Výlet, divadelné predstave-
nie pre deti, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 14.00 - Stretnutie s ilustrátorom Duša-
nom Kállayom, Dom umenia, Námestie
SNP 12 
� 14.00 - Mobily 2, tvorivé dielne k výstave
Kde sa vzalo umenie, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Štúdio mladých, klavírny recitál,
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhla-
su, Mýtna 1
� 19.00 - N. Werdelinová - Milovníci, Di-
vadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - O. Belešová a M. Shiraki: John
a Yoko, sex, sushi a rock´n´roll, Divadlo F7,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Funny Fellows - oldtime, swing,
jazz, Rančík u Kanga, Starohájska 35

ŠTVRTOK 27. septembra
� 10.30 - Náhodné stretnutia, deti si po
prehliadke expozície BIB 2007 vytvoria
vlastnú ilustráciu, Dom umenia, Námestie
SNP 12
� 19.00 - Music club: Polemic, koncert,
hosť: SkaFander, DK Lúky, Vigľašská 1

� 19.00 - G. Görgey: Na koho to slovo
padne, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Mníšky 2: Milionárky, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - J. Topol, T. Williams: 3x Koľaj-
nice, MKC Školská 14
�19.30 - O. Belešová a M. Shiraki : John a
Yoko, Divadlo F7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Johnny Cash Revival, country,
blues, Rančík u Kanga, Starohájska 35

PIATOK 28. septembra
�10.00 - Na kolesách proti rakovine, sym-
bolická jazda z Primaciálneho nám., ulicami
Starého Mesta
� 10.00 - J. Genet: Slúžky, zrkadlový
horor, predstavenie študentov VŠMU, verej-
ná generálka, Divadlo a.ha, Skolská 14
� 10.00 - Trip - Výlet, predstavenie pre deti,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Václavská pouť, Dudáci z Tře-
mošné, Cimbalová muzika Zádruha, skupi-
na Neřež, Pavel Smetáček a Traditional Jazz
Studio. Hviezdoslavovo námestie, Hudobný
pavilón
� 17.00 - Na kolesách proti rakovine, cha-
ritatívny koncert, Námestie SNP
� 18.00 - Slovan Bratislava - L. Mikuláš,
hokejová Extraliga,  Štadión O. Nepelu

� 19.00 - SĽUK, hudobno tanečný pro-
gram, Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 20.00 - René Lacko & Downtown, blu-
esrock, rock’nroll, Rančík u Kanga, Staro-
hájska 35

SOBOTA 29. septembra
� 13.00 - FOLKFEST Ružinov 2007, fol-
klórny festival, Areál Radosť, Štrkovecké
jazero
�8.00 - 12.00 - Výmenné stretnutie zbera-
teľov elektro, domácich, rybárskych a
foto potrieb, Stredisko kultúry BNM, Vaj-
norská 21
� 16.00 - 21.00 - Sobotný čaj o štvrtej, do
tanca hrá skupina UNI, DK Lúky, Vigľašská 1
� 17.00 - Čaj o piatej so skupinou Saturn,
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
� 18.00 - Multimedilány program pri prí-
ležitosti nedožitých 90. narodenín Tibora
Andrašovana, Veľké koncertné štúdio Slo-
venského rozhlasu, Mýtna 1
� 19.00 - J. Genet: Slúžky, zrkadlový ho-
ror, predstavenie študentov VŠMU, premié-
ra, Divadlo a.ha, Skolská 14
� 19.00 - R. Polák: Kentauri, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00- Tabula Rasa, Nový Rownák,
folk, countryrock, Rančík u Kanga, Staro-
hájska 35

NEDEĽA 30. septembra
� 16.00 - Ružinovské hodové slávnosti,
tradičné hodové slávnosti, zábavno - spolo-
čenské popoludnie, Areál Radosť, Štrkovec-
ké jazero
� 10.30 - Pútnická sv. omša, kostol Pový-
šenia svätého kríža v Podunajských Biskupi-
ciach
� 10.30 - Nedeľné matiné, Stamicovo
kvarteto (ČR), GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopolud-
nie: Kocúr v čižmách, Rád červených
nosov, DK Ružinov, Ružinovská 28 
�10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Červená
čiapočka, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 14.00 - Dostihy: Tatranská cena, Závo-
disko, Starohájska 29
� 14.00 - 18.00 - Beh o srdce, pri príležitos-
ti Svetového dňa srdca 2007, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 16.00 - Mobily 2, tvorivé dielne k výstave
Kde sa vzalo umenie, Bibiana, Panská 41
� 16.00 - A. Korenči ml., M. Kaprálik:
Janko a Marienka alebo čokoládová cha-
lúpka, Divadlo a.ha, Školská 14
� 18.00  - Junior Brass Quintett, Hudobný
altánok, Hviezdoslavovo námestie

� viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BratislavskeNoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

vyjdú opäť o týždeň
27. septembra

Motor-Car Bratislava - Lamač
Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava 
Tel.: 02/49 29 43 99 
Fax: 02/49 29 43 94

Motor-Car Bratislava - Petržalka
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava 
Tel.: 02/68 294 111 
Fax: 02/68 294 294

Motor-Car Bratislava - Zlaté piesky
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02/49 29 44 44 - osobné vozidlá, 
Fax: 02/49 29 49 29 - osobné vozidlá, 
Tel.: 02/49 29 41 11 - nákl. a úžit. vozidlá 

E 6 rokov servis v cene vozidla 2)

E Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla 3)

E Záruka MOBILITY       E 24 hodinový servis 

E MercedesCard - systém výhod a zliav.     

Doprajte si viac pohody s osobnými a ľahkými úžitkovými vozidlami Mercedes-Benz: 

1) Možnosť predĺženia záruky o 12 mesiacov - maximálne 100 000 km alebo o 24 mesiacov - maximálne 120 000 km. 2) Platí na práce a materiál použité na údržbu predpísanú výrobcom, a to počas 6 rokov 
alebo 160 000 km na všetky osobné a úžitkové vozidlá. 3) Počas jednej pracovnej smeny, na požiadanie počas opravy vozidla v servise. V prípade dlhšieho času možnosť využitia výhodných sadzieb na zapožičanie.

www.mercedes-benz.sk, info@mercedes-benz.sk

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA O +12 ALEBO +24 MESIACOV
1)


