
Starosta mestskej časti Rača a
poslanec Národnej rady SR Ján
ZVONÁR (Smer-SD) spoločne s
ďalšími dvoma poslancami predlo-
žili do parlamentu návrh nového
zákona o Bratislave. Spýtali sme sa
ho, prečo návrh zákona predložil
bez vedomia mestských poslancov a
primátora mesta.
- Mestskí poslanci mi nemôžu niečo
odobrovať, bol by to zásah do fungo-
vania Národnej rady SR a úloh poslan-
ca. V prípade predloženia návrhu
zákona som potom ja zodpovedný za
jeho celý legislatívny proces. Ja som
dal primátorovi konečnú verziu
návrhu zákona pred dvoma, alebo
tromi týždňami - aby bol informovaný,
aká bude jeho konečná verzia. Je uve-
rejnený aj na internetovej stránke
Národnej rady SR s dôvodovou sprá-

vou a každý si môže overiť či to, čo
hovorím je, alebo nie je pravdou.
Pozrite sa, zákon potrebuje po osem-
nástich rokoch svoju novelizáciu a je
to prvýkrát, čo sme sa všetci kompe-
tentní dohodli na nejakom znení záko-
na, ktorý by upravil a zlepšil fungova-
nie samosprávy v meste tak, aby
zanikli rozpory medzi mestskými čas-
ťami a magistrátom. 
V čom sa teda líši váš návrh zákona
od toho, ktorý pripravil magistrát,
napríklad v otázke výberu dane z
nehnuteľností?
- Výber dane z nehnuteľnosti zostáva
na meste. Rovnako hospodárenie so
zvereným majetkom zostáva takisto
mestu s tým, že mestské časti môžu

vlastniť majetok. Ak by sa mesto roz-
hodlo, že prevedie majetok, napríklad
budovu úradu či školy na mestskú
časť, tak návrh zákona to teraz umož-
ňuje. Mestu to však neprikazuje, závi-
sí to od mestského zastupiteľstva.
Otvorená je ešte otázka počtu mest-
ských poslancov. Mal by sa určiť v
Národnej rade SR, pretože nie sme
schopní to vyriešiť, keďže by sme roz-
hodovali sami o sebe. 
Primátor chcel návrh zákona pred-
ložiť po dohode so všetkými mest-
skými časťami. Došlo k nej?
- Dohoda medzi mestskými časťami
existuje. Konsenzus s magistrátom bol
urobený na rokovaniach, kde sa vyrie-
šili všetky sporné otázky. Žiadny sta-
rosta nie je proti navrhnutému zákonu
o Bratislave.

Zhováral sa Robert Lattacher

Zadarmo
Noviny o živote v Bratislave

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každý týždeň

v náklade 197 600 kusov.

Tlačí VERSUS, a.s.
Roznáša KOLOS, s.r.o.

Registrácia č. 8/KÚB/248/13-8/98
ISSN 1335-5228

Redakcia:
Gorkého ulica 6

811 01 Bratislava 1

Telefón: 5441 0028, 5441 6473 

Fax: 5464 2363

Šéfredaktor: Radoslav Števčík
E-mail: redakcia@banoviny.sk
www.bratislavskenoviny.sk

Reklama: 0911-NOVINY

Bratislavské

noviny začali

vychádzať pred

desiatimi rokmi
REDAKCIA
V pondelok 1. septembra 2008 uply-
nie presne desať rokov, čo po prvý-
krát vyšli Bratislavské noviny. Naj-
skôr ako dvojtýždenník, od roku
2006 ako týždenník. Stále však ako
najčítanejšie noviny v meste.
Bratislavské noviny začali vychádzať v
čase, keď tradičný Večerník strácal
svoju tvár a celoštátne denníky sa o
dianie v hlavnom meste nezaujímali.
Preto sme sa rozhodli robiť pre Brati-
slavčanov noviny, ktoré by ich infor-
movali o všetkom,  čo sa v meste deje
alebo ešte len chystá, ktoré by im pri-
pomenuli, aká bola Bratislava pred
tridsiatimi, päťdesiatimi či sto rokmi.
Kým sa nenarodili Bratislavské novi-
ny, pre obyvateľov Starého Mesta sme
robili Staromestské noviny. Ich vyda-
vateľom bola mestská časť Staré Mesto
a za tri roky sme ich dokázali dostať na
takú úroveň, že si ich od Staromešťa-
nov požičiavali ich príbuzní aj známi z
iných mestských častí. A tak 1. sep-
tembra 1998 nastal čas, aby vznikli no-
viny, ktoré by nezávisle informovali o
živote v hlavnom meste - v poštových
schránkach sa objavili prvé Bratislav-
ské noviny.
Desať rokov je pre niekoho dlhý, pre
iného krátky čas. Za tých desať rokov
sa nás pokúsili nasledovať viacerí, ich
pokusy vydávať ďalšie bratislavské
schránkové noviny však skôr či neskôr
skončili. Desať rokov tak vychádzajú
v Bratislave len jedny bezplatné
schránkové noviny - týždenník Brati-
slavské noviny.
Dovoľte preto, vážení čitatelia Brati-
slavských novín, aby sme Vám zabla-
hoželali k desiatym narodeninám
Vašich obľúbených mestských novín.

Milan Šeršík
Radoslav Števčík

Vyhrajte s nami

exotický zájazd 

do Mexika!
REDAKCIA
Desiate narodeniny sú príležitosťou
na oslavu. Jubileum Bratislavských
novín sme sa rozhodli osláviť spoloč-
ne s čitateľmi - súťažou o atraktívny
poznávací zájazd do exotického
Mexika!
Súťažiť budeme  na webe, podrobnosti
budú zverejnené 1. septembra 2008 na
www.banoviny.sk. Okrem hlavnej ceny,
ktorou je šestnásťdňový zájazd do Me-
xika od cestovnej kancelárie Bubo, má-
me pre ďalších sto výhercov pripravené
originálne sladké prekvapenie. (red)

V obnovenom

DPOH by sa

malo opäť hrať

24. apríla 2009
STARÉ MESTO
Prvé predstavenie v obnovenom
Divadle P. O. Hviezdoslava ako v
novom mestskom divadle by malo
byť počas podujatia Bratislava pre
všetkých, zrejme 24. apríla 2009.
Rekonštrukcia divadla sa má začať v
septembri. Náklady na obnovu sa
odhadujú na 20 miliónov korún. S do-
končením hrubej rekonštrukcie sa ráta
do Vianoc tohto roka. Potom prídu na
rad menšie ukončovacie práce a kolau-
dačné konanie. 
Mesto kúpilo budovu za 59,8 milióna
korún s tým, že ju bude využívať na
rovnaké účely a pod rovnakým
názvom - DPOH. Ministerstvu kultúry
predalo Zsigrayovu kúriu za 31,7
milióna korún a pozemky pod starou
budovou SND na Gorkého ulici za
28,1 milióna korún.
Repertoár divadla zatiaľ nie je stanove-
ný. V septembri má primátor vyhlásiť
súťaž na projekty, ktoré bude hodnotiť
odborná komisia. Predstava mesta je,
že umelecká obec ponúkne projekty a
komisia z nich vyberie repertoár.
Mesto nemá záujem, aby v divadle
fungovala stála scéna, resp. súbor.
Kapacita divadla sa po rekonštrukcii
podľa mesta výraznejšie nezmení. Do
hľadiska sa zmestí približne 500 divá-
kov. Okrem divadelných priestorov
budú v budove aj kancelárske priestory
a v rámci nich asi aj niektoré pracovis-
ká magistrátu. (rob)

Čestná rozlúčka

Petržalčanov 

s Ligou majstrov
BRATISLAVA
Futbalisti Artmedie Petržalka skon-
čili svoju púť Ligou majstrov v 3.
predkole, keď nestačili na slávny
Juventus Turín.
Po prehre 0:4 v Taliansku si tréner Vla-
dimír Weiss želal pred odvetou jediné,
aby jeho zverencov po zápase na
Tehelnom poli odprevadil potlesk divá-
kov. Želanie sa mu splnilo, Artmedia
uhrala remízu 1:1 a pri troške šťastia
mohla aj vyhrať. „Som spokojný,
chlapcom ďakujem za výkon. Bola to
pekná rozlúčka, hrali sme agresívne, na
hranici našich možností. Juventus uká-
zal kvalitu, ale aj my sme podali dobrý
výkon a mali sme dve-tri šance,” pove-
dal po svojom poslednom stretnutí na
petržalskej lavičke Vladimír Weiss. 
Slovenský majster teraz čaká na svojho
súpera v Pohári UEFA, kde sa ako zdo-
laný tím z 3. predkola Ligy majstrov
predstaví v 1. kole. (db)

Štvrtok 28. augusta 2008 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia Ročník XI. ~ Číslo 28

BRATISLAVA
Násilné prerušenie reformného pro-
cesu v Československu začatého na
prelome rokov 1967 a 1968 sa preja-
vilo aj na rozvoji Bratislavy a štruk-
túre jej obyvateľstva. To sú súvislosti,
o ktorých sa desaťročia nehovorilo
ani potichu. 
Všetky boli motivované sovietskou sna-
hou ovládnuť dianie v tomto článku
moskovského bloku a pákou na to im
boli československí komunisti. Na Slo-
vensku špeciálne skupina okolo Vasila
Biľaka, ktorý si vymohol ako protiod-
menu prísľub minimálne tretinovej
účasti komunistov z jeho regiónu vo
všetkých riadiacich štruktúrach. Komu-
nisti sa dodnes - na rozdiel od samot-

ných okupantov - slovenskej verejnosti
ani neospravedlnili.
Faktom je, že čiastočné ekonomické,
kultúrne, občianske a politické slobody
priniesli zrýchlenie do všetkých oblastí
života. Bratislava sa začala v rokoch
1967 a 1968 formovať ako intelektuálne
centrum nadslovenského významu.
Pozoruhodná bola najmä jej funkcia
miesta rendezvous budúcej európskej
elity, vtedajších študentov. Veľmi krátko
po vpáde sa však začala masová emigrá-
cia intelektuálov zúčastnených na
obrodnom procese. O rok komunisti
vylúčili z verejného života všetkých, čo
neutiekli. Drobné podniky a podnikate-
ľov likvidovali rovnako rýchlo a klesla
úroveň drobnej výroby a služieb.

V nasledujúcich rokoch začali budovať
novú štruktúru metropoly a na voľné
riadiace miesta prúdili spoľahliví súdru-
hovia z celej krajiny podľa kľúča sľúbe-
ného Biľakovi. Pre zdanie štrukturálnej
rovnováhy strany museli súdruhovia
dopraviť do mesta dostatok robotníc-
kych kádrov, čo sa riešilo masívnou
výstavbou a posilňovaním prítomnosti
robotníckej triedy. 
V duchu intencií studenej vojny sa stala
Bratislava predpolím obrany Varšavskej
zmluvy, čo znamenalo aj premenu síd-
liska Petržalka na zónu prípadnej obra-
ny v otvorenom konflikte. Chýbajúca
dopravná infraštruktúra cez Dunaj a na
južných okrajoch mesta je dôsledkom
práve tejto politiky. Gustav Bartovic

Okupácia ovplyvnila aj rozvoj Bratislavy
Bratislava pred 40 rokmi: Obchodná ulica bola 21. augusta 1968 plná sovietskych tankov. FOTO - Ladislav Bielik

Nový zákon o Bratislave je v parlamente
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Bariéry 
na chodníkoch 
kotvia v nás
Život je komplikovanejší, ako sa zdá a
sociológovia o tom niečo vedia. Laik
je prekvapený, keď vidí, že vec v sku-
točnosti stojí celkom inak a myslí si, že
svet je hore hlavou.
Nie je. Hore hlavou je laik.
Takým lapidárnym a pritom ľahko
pochopiteľným je vzťah väzňa a väzni-
teľa. Na prvý pohľad je vo výhode väz-
niteľ, v skutočnosti je pripútaný k svoj-
mu zajatcovi. Musí bdieť a ustavične
strážiť, kým zajatec spí, obeduje, odpo-
číva.
Tak je to aj s bariérami. Vyhukujeme,
že sme v Európe, ale ešte ani v centre
mesta nevieme spraviť málo šikmý
chodník bez schodíkov, pozrite sa pred
Billu na Jesenského ulici.
Zodpovední aj iní sú nezodpovední,
zakrývajú si pred tým oči, no čo, veď sa
tí hendikepovaní nemusia tlačiť práve
sem. To je však omyl. Hendikepovaní
sú už dávno v našom svete, lebo sú naň
napojení všetkým - od rodinných
väzieb cez obchody a autobusy až po
sociálne inštitúcie. Tie bariéry, čo sme
neodstránili, nebránia ich vstupu do
nášho sveta, ale nášmu vstupu do ich
sveta. A prekážajú obom.
Nedávno povedal istý veľmi múdry a
veľmi skúsený urbanista, že treba
odstrániť najmä v historickom jadre a v
pešej zóne bariéry, ktoré možno ani
nevyzerajú ako bariéry. Len sú to
nevhodné riešenia, odstrašujúce prázd-
ne plochy či nebezpečné prechody cez
vozovku. A preto mentálne bariéry: „Sú
horšie ako tie fyzické,“ hovorí múdry
urbanista. „Múr sa dá preliezť. Vyžadu-
je to námahu, ale dá sa. Mentálna
bariéra však brzdí tam, kde svalom
dávame povel konať.“
Tak je to a nie je to bohviečo. 
Napríklad na prvý pohľad to vyzerá
tak, že samosprávni úradníci kašlú na
verejnosť. Povedzme, že dajú tisícke
človekov tri hodiny na to, aby sa dva-
nástim úradníkom vysťažovali s pripo-
mienkami k územnému plánu. Samo-
zrejme, že je to blbosť. Vyzerá to akoby
úradníci naozaj kašľali na verejnosť.
Potom príde deň, keď sa ukáže, ako to
je naozaj - že verejnosť kašle na...

Gustav Bartovic

Výsledky architektonickej súťaže 

na Starý most majú byť do konca roka
BRATISLAVA
Hlavné mesto vypíše architektonickú
súťaž na zhotovenie novej podoby
Starého mosta. Súťaž sa uskutoční v
spolupráci s Komorou architektov v
priebehu nasledujúcich štyroch
mesiacov.
Podľa primátora Andreja Ďurkovského
(KDH), architektonická súťaž nasleduje
po diskusii na odbornej úrovni medzi
architektmi a inžiniermi, ale aj po disku-
sii o reakciách občanov. Mesto má
podľa neho dostatok financií, aby sa
súťaž mohla uskutočniť a predpokladá,
že bude stáť milión korún. Pripustil, že
nová okolnosť spôsobí meškanie celého
projektu približne o štyri mesiace. Pro-
jektanta, spoločnosť Alfa 04 preto
požiadal, aby zatiaľ presunul projektové
kapacity na územie Petržalky. 

Podľa primátora ide síce o novú
súťaž, ale iba o architektonickú - pro-
jektant zostáva. „My teraz hovoríme
len o vzhľade Starého mosta, to zna-
mená o architektúre,“ uviedol. Infor-
moval ďalej, že technické podmienky
týkajúce sa napríklad dopravného rie-
šenia zostávajú a nemenia sa. Nové
návrhy má posudzovať odborná komi-
sia na základe spolupráce s Komorou
architektov i Spolkom architektov
Slovenska. 
On sám chce do komisie navrhnúť aj
jedného alebo dvoch zahraničných
odborníkov. Konštatoval, že nové ná-
vrhy budú prezentovať verejnosti.
„Viem si predstaviť, že do konca tohto
roka by sme celú súťaž aj s výsledkami
vedeli zvládnuť,“ uviedol primátor.
Podľa neho každé meškanie a odsúva-

nie znamená zvyšovanie materiálnej
ceny a mesto nemá na rekonštrukciu
viac peňazí ako prezentovalo doteraz (1
- 1,2 miliardy korún).
Andrej Ďurkovský k vypísaniu archi-
tektonickej súťaže na Starý most uvie-
dol, že pokiaľ zo súťaže vzíde lepší a
realizovateľný návrh, mesto ho prijme.
Ak by sa v súťaži objavil aj zaujímavý
futuristický návrh, mohlo by sa s ním
pracovať do budúcnosti pri diskusii o
ďalšom moste cez Dunaj.
Podľa neho meškanie projektu môže
spôsobiť aj to, že nová električková trať
cez Dunaj sa začne stavať najskôr z
petržalskej strany a súčasne sa bude
rekonštruovať Starý most. „Viem si to
predstaviť,“ uviedol primátor. Dodal, že
všetko vyplynie z plánu organizácie
výstavby. (rob)

Z pôvodného mosta zostali len torzá
BRATISLAVA
Rôzne diskusie, polemiky a návrhy o
budúcej podobe Starého mosta,
môžu v konečnom dôsledku výrazne
pribrzdiť začiatok jeho obnovy.
Faktom zostáva alarmujúci stav
dopravy na nábreží, ktorý si žiada
rýchle a účinné riešenia.
Po nedávnom hlasovaní Bratislavčanov
o budúcej podobe Starého mosta sa
napokon primátor Bratislavy dohodol s
architektonickou obcou mesta, že vypí-
še architektonickú súťaž. Návrhy totiž
narazili na jej odpor, ale aj nevôľu
dopravných inžinierov i verejnosti.
Dnes je situácia, zdá sa, opäť iná - zro-
dil sa návrh na vyhlásenie Starého mos-
ta za národnú technickú pamiatku.
Informácie o plánoch pri výstavbe a re-
konštrukcii Starého mosta nám zaslal
zástupca projektanta stavby - Miroslav
Maťaščík. Ak by boli tieto fakty známe
už skôr, možno sa mohlo predísť mno-
hým diskusiám a nedorozumeniam.

Podľa M. Maťaščíka, z pôvodného
mosta Franza Josefa nie je už na dneš-
nej konštrukcii „ani kilo“ ocele. Teraj-
šia oceľová konštrukcia je z rokov
1946, 1950 a 1986. Projektant tvrdí, že
niektorými časťami zachovanej kon-
štrukcie sa má premostiť budúce umelé
rameno v novom centre na pravom
brehu a z iných má byť zriadené mú-
zeum mostov.
Na námietky, prečo namiesto Starého
mosta ideme stavať nový Starý most a
nepostavíme most šiesty, M. Maťaščík
pripomína, že most, ktorý sa pripravuje
poniže Slovnaftu, bude súčasťou von-
kajšieho diaľničného ochvatu Bratisla-
vy a bude mať inú funkciu ako Starý
most. Jeho investorom nebude mesto,
ale Národná diaľničná spoločnosť.
Odborná i laická verejnosť sa pýta aj
na to, kam vyústia dva dopravné prúdy
smerom do mesta, keď už aj jediný exi-
stujúci stačí zahltiť jediný možný
odchod z mosta. Podľa M. Maťaščíka

po Starom moste z Petržalky pôjde iba
jeden cestný pruh, ktorý odbočí dneš-
nou existujúcou vetvou za Umeleckou
besedou (bez zásahu do jej areálu) a
„rozdvojí sa“ na Pribinovu ulicu (Euro-
vea) a Dostojevského rad.
„Toto riešenie bezkolízne iba pravý-
mi odbočeniami spojí dve veľké
mestské centrá krátkej budúcnosti. V
opačnom smere jeden cestný pruh z
Vajanského nábrežia odbočí na most
smerom do Petržalky,“ uviedol. Kon-
štatuje, že „nič sa nezahltí“, nič sa
nebude búrať, premiestni sa iba
Mýtny domček.
K otázke riešenia električkovej trate
zástupca projektanta tvrdí, že električ-
ková trať na moste sa napojí na trať na
Štúrovej ulici a na Vajanského nábreží.
Na križovatke Šafárikovho námestia
bude električka riadená svetelnou sig-
nalizáciou. Robert Lattacher
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Chýba diskusia 

o mostoch 

a reálna vízia
BRATISLAVA
Až po tom, čo predložené návrhy
náhrady Mosta Franza Josefa roz-
pútali vášne, nás autor návrhu Miro-
slav Maťaščík informoval, že kon-
štrukcia Starého mosta sa nezničí a
že prežije aj Umelecká beseda.
Podľa neho by sa mali najzachovalejšie
časti použiť. Je to o krok ďalej, možno
však diskutovať o tom, či by nebolo
vhodnejšie použiť ich a doplniť na
repliku v pôvodnej podobe s oblúkmi,
ktorá je dobre známa. Projektant dodá-
va, že nevhodný most treba prestavať,
pretože v meste už niet priestoru na
ďalší.
S tým treba súhlasiť, ale ak sa má za
Prístavným mostom postaviť most
diaľničného obchvatu, nebude to diaľ-
ničný most, ale už mestský, Bratislava
sa dávno rozrástla za túto líniu.
Že je riešenie niekde inde, sa nazdáva
aj úspešný Bratislavčan - dlhoročný
staviteľ Hamburgu Peter Gero: „Celé-
mu riešeniu chýba vízia a prehodnote-
nie funkcií jednotlivých mostov.
Nemôže každý most slúžiť na všetko.
Mosty majú spájať, tie bratislavské, s
výnimkou práve Starého mosta, rozde-
ľujú.“ Pripomína závažný problém,
ktorý trápi aj staviteľov Vydrice - pred-
mostie Nového mosta, ktoré rozbíja
nábrežie.
„Takých prvkov je viac, nábrežie odre-
záva ľudí od rieky, mosty oddeľujú
brehy a prerušujú nábrežie, treba o
tom diskutovať a vytvoriť koncepciu,
ktorá bude akceptovať všetky mestské
funkcie. Treba sa zbaviť technokratic-
kého myslenia. Mosty slúžia doprave,
ale nemajú len jej, pretože doprava je
len jedna, aj keď hneď pripustíme, že
hlavná funkcia. Treba sa zamýšľať
napríklad nad tým, ako sa napojí Euro-
vea na dnešné nábrežie s prístavi-
skom.“ Konštatuje, že nejde o technic-
ké riešenia, ale o také riešenia, ktoré
mesto poľudštia, dodajú mu zeleň a
intimitu.
P. Gero ako skúsený urbanista netvrdí,
že mostov je dostatok, ale že nejde v
prvom rade o kapacitu, no o funkciu.
Pripomína, že predmostia a križovat-
ky v Bratislave sú riešené s trestuhod-
nou rozšafnosťou, jazdné pruhy v uli-
ciach rovnako a to zvádza k rýchlej
jazde.
V iných veľkých mestách má jazdný
pruh maximálne 2,5 metra, v Bratisla-
ve 3,7. Cesta diaľničného typu vedie
mestom spod Hradu až na koniec
Dúbravky. Predmostie Prístavného
mosta zaberá plochu, ktorá zodpovedá
tretine plochy historického jadra.
„Netreba byť skeptický, ale o veci sa
má diskutovať, mať odvahu na víziu
riešenia vhodného na desaťročia. Exi-
stujú technické prostriedky, ako to uro-
biť. A existujú aj finančné. Barcelona
dostala z únie na riešenie dopravnej
infraštruktúry 1,2 miliardy eur, Valen-
cia, ktorá je podobná Bratislave, 800
miliónov eur,“ dodal. P. Gero.

Gustav Bartovic

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

pripraviť pre

budúcnosť
BRATISLAVA
V súvislosti s rekonštrukciou Mosta
Franza Josefa a s otázkou priehrady
vo Wolfsthale sa povráva aj o úpra-
vách riečneho dna v Bratislave.
Podľa technického námestníka Povo-
dia Dunaja Petra Minárika nie sú to len
reči, skutočnosť je však oveľa kompli-
kovanejšia. Pravdou však je, že ak by
sa postavila priehrada vo Wolfsthale,
bude potrebné prehĺbiť dno Dunaja až
pod úroveň dnešného Starého mosta.
„Je to kvôli odtoku vody od priehrad-
ného diela, ale pomôže to aj protipo-
vodňovej ochrane Bratislavy,“ hovorí
P. Minárik. Otázkou však je, kedy bude
priehrada Wolfstahl, o ktorej sa hovorí
už viac ako pol storočia, naozaj stáť. 
V súčasnosti sa na rakúskej strane dno
prehlbuje, na našom úseku sa štrk ukla-
dá a preto ho pre riečnu plavbu aj bez-
pečnosť treba prehlbovať. Robí sa to
na úroveň dna z roku 2002.
Budúcnosť vo Wolfstahle má však
dosahy aj na aktuálne dianie u nás.
Napríklad jeden z nových pilierov pri-
pravovaného mosta bude treba v súvi-
slosti s predpokladaným zaklesnutím
dna založiť už dnes hlbšie, bez ohľadu
na neistý termín budovania Wolfstahlu.
Následné úpravy by boli oveľa náklad-
nejšie. „Musíme myslieť perspektív-
ne,“ hovorí P. Minárik, „bez ohľadu na
aktuálne politické nálady. Pokiaľ však
majú ľudia obavy z nejakého prirodze-
ného prehlbovania dna v Bratislave,
tak to vôbec nehrozí,“ uzatvára.

Gustav Bartovic

Prístavný most

potrebuje 

ďalšie opravy
RUŽINOV
Predčasné uvedenie Prístavného
mosta do prevádzky neznamená, že
Bratislavčania majú na niekoľko
rokov pokoj. Tri etapy prác síce
pomohli urobiť najnutnejšie opravy,
no súčasne sa ukázalo, že problémy
sú aj na druhej strane mosta, v dru-
hom jazdnom páse. 
„Národná diaľničná spoločnosť zistila,
že praskol aj druhý mostný uzáver,
oceľová konštrukcia spájajúca dva
dielce vozovky,“ uviedol hovorca diaľ-
ničnej spoločnosti Marcel Jánošík. Pre
vodičov to teda znamená, že sa môžu
pripraviť na ďalšie zápchy a zdržania. 
Presný termín opravy nie je zatiaľ
známy. Marcel Jánošík tvrdí: „Sú dva
varianty. Podľa prvého by najskôr išlo
o opravu v krátkodobej uzávierke,
ktorá by vyriešila len najnutnejšie pro-
blémy s rizikom, že do dvoch rokov,
keď sa bude musieť urobiť kompletná,
môžu narásť. Prípadne sa uskutoční
rovnako veľká oprava, aká bola nedáv-
no, aj s rovnakým obmedzením dopra-
vy. Definitívne však musí rozhodnúť
ministerstvo dopravy, pôšt a telekomu-
nikácii, ktoré musí takisto vybrať kon-
krétny termín rekonštrukčných prác.“
Druhá oprava Prístavného mosta je
zatiaľ jedinou väčšou nočnou morou
Bratislavčanov do konca tohto roku. V
pláne Národnej diaľničnej spoločnosti
nie je totiž do konca decembra žiadna
väčšia rekonštrukcia či oprava ciest v
hlavnom meste. (db)

Mesto chce mať

na Šafárikovom

námestí park 
STARÉ MESTO
Vybudovanie parku na Šafárikovom
námestí je zatiaľ len úmyslom mesta.
Neexistujú k nemu návrhy, nákresy
ani vizualizácie. Všetko bude jasné až
po dobudovaní organizácie dopravy
po rekonštrukcii Starého mosta.
Mesto chce urobiť zo Šafárikovho
námestia park podobný Medickej
záhrade. Išlo by o spojenie plochy pri
Kačacej fontáne a územia v okolí býva-
lého Kazačku. Určitým problémom
môže byť pozemok v zadne časti
námestia za budovami na Štúrovej
ulici. Ten je vo vlastníctve štátu a v
správe Ministerstva vnútra SR. Mesto
však očakáva, že štát úmysel vybudo-
vať parku podporí s tým, že magistrát
od neho nebude žiadať žiadne financie
a neplánuje ani odkúpenie pozemku. 
Všeobecnú hodnotu pozemkov minis-
terstvo vnútra nepozná. Pozemky evi-
doval odovzdávajúci správca v účtov-
nej hodnote 1 319 250 Sk. Ministerstvo
ich plánuje využívať na plnenie úloh
polície. „Máme tam určitý investičný
zámer, ale pri jeho realizácii budeme
postupovať tak, aby sme čo najmenej
narušili zámery mesta,“ uvádza sa v sta-
novisku MV SR.  
Park na Šafárikovom námestí bol zre-
konštruovaný za čias bývalého starostu
Starého Mesta Petra Čiernika (KDH) v
roku 2006. Vtedy niektorí odborníci
spochybnili rozhodnutie vymeniť histo-
rické stošesťročné zábradlie.
Súčasný úmysel mesta o premenu tohto
územia nie je jediný. V roku 2007 pri-
šla s projektom zriadenia múzea a galé-
rie so zameraním najmä na fotografiu
nezisková organizácia Camera Obsku-
ra, ktorá zorganizovala aj architektonic-
kú súťaž. Projekt rátal s vybudovaním
podzemného výstavného priestoru v
blízkosti Kazačku. Múzeum a galéria
by boli súčasťou nového moderného
mestského parku.
Dnešné Šafárikovo námestie (do roku
1926 Námestie kráľa Ondreja) vzniklo
v 90. rokoch 19. storočia rozšírením
priestoru pred Landererovým palácom,
ktorý stál od 60. rokov 18. storočia na
dnes prázdnom mieste („parku“) napro-
ti nájazdu na most. Palác prebudovali po
roku 1857 na kasáreň pionierov (ženis-
tov) a zvýšili ho o jedno poschodie. Pri
bombardovaní v roku 1944 bol palác
poškodený, a tak ho zbúrali. (rob)
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Diaľkový bežec Jozef Rajchl prebehol

za päť mesiacov z Bratislavy do Pekingu
BRATISLAVA
Počas päťmesačného behu - od
marca do augusta - z Devínskej Novej
Vsi do Pekingu prebehol vyše 12-tisíc
kilometrov, schudol 13 kilogramov a
zničil 19 párov tenisiek. Dvadsaťse-
demročný Jozef Rajchl si teraz znovu
začína vážiť bežné veci, ktoré ho
doma obklopujú.

~     ~     ~
Čo sa vám po návrate do Bratislavy
najviac páči? To, že už nemusíte
bežať, normálna strava, obyčajná
posteľ, prípadne niečo iné?
- Najviac asi dostupnosť všetkého, čo tu
máme. V Bratislave je všetko poruke.
Nemusím sa báť, že keď prejdem cez
priechod, tak ma zrazí auto. Vodiči sú
slušní, hoci u nás nadávame na premáv-
ku, oproti iným metropolám, ako sú
Atény alebo niekde v Rusku, je to úplná
pohodička.
Pamätáte si ešte, kedy vám po prvý
raz napadlo bežať do Pekingu?
- Niekedy v roku 2005. Stalo sa to počas
spoločných debát s kamarátmi. Vtedy sa
objavili prvé kacírske myšlienky s nápa-
dom odbehnúť trasu. V hre bola aj
Austrália, ale vyhral to Peking. 
Hneď ste súhlasili?
- Áno, bol som za. Páčila sa mi aj
myšlienka spojiť dve olympijské mestá,
Atény a Peking, nielen ohňom, ale aj
behom.
Ako dlho trvala príprava?
- Tri roky vrátane papierovania. Samot-
ná fyzická príprava potom posledný
rok. 
Kde sa dalo namodelovať prostredie,
ktoré vás čakalo? Ide to vôbec nie-
kde?
- Ale áno. Európa má všetky podoby,
ktoré som počas behu zažil. Dajú sa tu
nabehať kopce, v Španielsku si zase
môžete zvyknúť na vysoké teploty.
Nedá sa to však natrénovať do detailov
a nedá sa natrénovať kapacita tela. 
Čo ste vedeli o Číne pred behom?
- Pripravovali sme sa na mentalitu jej
obyvateľov, na to, ako budú reagovať,
keď sa k nim presťahuje celý športový
svet. Od Číňanov na Slovensku sme si
dali poradiť nejaké zvyklosti, aby sme
nenarušili ich domáci život. Skôr to teda
bola príprava na kontakt s ľuďmi.
Redaktor Mladej fronty Dnes, ktorý
išiel to Pekingu stopom tvrdil, že
mimo Pekingu boli všetci Číňania
skvelí, podobných dobroprajných
ľudí vraj ešte nestretol.
- Môžem to potvrdiť. Bežal som tam
druhý deň, sám v púšti. Zrazu zastavilo
autíčko, vodič vytiahol ovocie, dali mi
telefón, aby som sa v prípade núdze
ozval. Nestretol som sa ani so žiadnou
policajnou šikanou. Doma ma všetci
strašili, robili bu-bu-bu, ale jediná kon-
trola bola až pred Pekingom. Spoločne
sme sa odfotografovali, navarili sme si
večeru a išiel som ďalej. Bežní ľudia ma
volali domov, chceli mi všetko ukazo-
vať, ako si žijú, čo ich teší.
Váš najkrajší moment?
- Každodenný kontakt s domácimi
ľuďmi a rozmanitosť prírody. Tá ma
vždy dokázala šokovať. Brezové háje,
pustatiny, bažiny, obrovské hory. V
ruskom Altaji boli krásne kopce, ktoré
mi pripomínali domov. Nad nami lietali
už len orly a supy. Je však pravdou, že
keď som videl supy, tak som pre istotu
radšej pridával (smiech). A neuveriteľná
bola v Mongolsku sloboda. Robíte si, čo

chcete, stojíte si, kde chcete, nič a nikto
vás neobmedzuje.
Najhorší úsek?
- Asi Grécko. Čo sa týkalo arogancie
vodičov, ale aj kontaktu s obyvateľ-
stvom. Boli chladnejší, chýbala im bez-
prostrednosť.
Cítili ste niekedy, že sa do Pekingu
nedostanete?
- Raz, na hraniciach s Čínou, kde sme
prišli o sprievodné vozidlo a výprava sa
rozdelila. Tam ma však najbližší psy-
chicky nakopli, aby som to ešte skúsil a
zabojoval. Vtedy to bolo na hrane, preto
všetko zostalo na mne.
Spomínaný český redaktor po prí-
chode do Pekingu nepocítil radosť,
ale smútok, že je koniec. Ľutoval, že
olympiáda je v Pekingu a nie niekde
ešte ďalej. Možno aj o tisíc kilome-
trov. Čo ste pocítili vy?
- Mojím cieľom bola cesta, každý deň
som prežil niečo iné, z každého dňa vo
mne čosi zostalo. Keď sa však mám pri-
znať, aj ja som mal v Pekingu pocit, že
sa vyspím a idem ďalej... Celkove však
prevládla spokojnosť. Ľuďom sme uká-
zali, aha, ide to!
Koľko ste počas behu schudli?
- Asi trinásť kilogramov. Tak sme to aj
naplánovali.
Ochutnávali ste jedlá, ktoré vám
núkali domáci?
- Držím sa zásady, že človek zje všetko.
Čo nám ponúkli, to sme zjedli. Bolo to
spestrenie stravy a nemali sme žiadne
problémy.
Bežali ste aj v noci?
- Chcel som, ale bál som sa. Asi trikrát
sme ťahali celú noc, väčšinou sme to
však potiahli do polnoci, jednej, druhej
hodiny. A bežal som aj poslednú noc,
aby som to stihol.
Koľko tenisiek ste spotrebovali?
- Devätnásť párov, zostal mi jeden.
Kupovali ste si ich počas cesty, alebo
ste ich brali z domu?
- Boli z domu, od sponzora. 
Kedy ste vlastne tenisky vyhadzovali,
hneď po prvom náznaku, že už nie sú
v poriadku, alebo ste ich nechali, aby
sa vám na nohách rozpadli?
- Čakali sme na garanciu, čo je okolo

700-750 kilometrov. Zvonku sú vtedy
ešte pekné, ale už nemajú takú pruž-
nosť, čím trpí chrbtica. Vtedy ich
musím meniť. 
Čo vás počas behu najviac bolelo?
- Kolená. Aj kvôli tomu, že ku koncu
som - trošku, teda dosť, vlastne úplne
(smiech) - zanedbával strečing. Už som
naň nemal absolútne chuť.
Na čo ste pri behaní najčastejšie
mysleli?
- Najviac asi na jedlo. Čo budem jesť
počas najbližšej prestávky, čo by som si
tam dal. Občas aj na to, čo som nemal -
sprchu, teplé jedlo, nové topánky, čistú
posteľnú bielizeň, či na to, čo ma čaká
doma. Najviac asi naozaj na to, čo si
dám počas najbližšej pauzy, aby som
vydržal ďalšie kilometre.
Koľko ste priemerne denne zabehli?
- Asi osemdesiat kilometrov.
Kde v Bratislave trénujete?
- Najčastejšie doma, v Devínskej Novej
Vsi a okolí, na Devínskej Kobyle. 
Je pravdou, že ste začínali ako gym-
nasta?
- Tým som sa stal omylom. Mama ma
totiž pri prihlasovaní do krúžku omylom
strčila do iných dverí, než boli bežci.
Zhodou okolností tam boli gymnasti,
tak som na začiatku robil gymnastiku.
Neskôr ma však začala lákať atletika,
behy, objemovo dlhšie trate.
V čom sa líšia vaše behy od klasic-
kých maratóncov?
- Je to niečo úplne iné. Iný štýl práce
rúk, iný dopad, no najväčší rozdiel je v
hlave. Aj preto mi napríklad teraz veľmi
pomohol tím. Dodal občerstvenie,
usmernil v rýchlosti. Ja sa nemôžem
zamerať na rýchlosť, ale na tempo.
Keby som bežal klasický maratón, tak
po ňom týždeň regenerujem.
Bežali ste od Pekingu?
- Ešte v Číne. Tam som sa prebehol. Na
Slovensku stále nie, nebol dôvod
(smiech).
Išli by ste do Pekingu ešte raz s vedo-
mím, že už viete, čo vás tam čaká?
- Určite áno. To by však povedal každý,
kto také niečo skúsil.

Zhováral sa Dušan Blaško
FOTO - Ladislav Kollar

Máte nevýhodnú pôžičku, 
exekúciu, nedoplatky ?

Vyriešte svoj problém jednoducho 
a požičajte si od serióznej spoločnosti
za výhodných splátkových podmienok.

Kontaktujte nás na tel. č. 0910 915 190
B&B FAKTORING, spol.s.r.o.
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Mali by sme

zachrániť jediný

historický most
LIST ČITATEĽA
Som rodený Bratislavčan a hanbím
sa za to, čo robíme (alebo pripúšťa-
me), aby sa v Bratislave robilo.
Podotýkam, že nie som architekt,
takže mi nejde o biznis, ale o mesto
ako také. 
Postoj „radných pánov“ k Starému
mostu ma zaráža. Bratislava má jediný
historicky doložený most a „radní
páni“ organizujú jeho nenávratnú likvi-
dáciu. Je veľa možností na vyriešenie
dopravnej situácie a pritom zachovať
zo Starého mosta jeho podstatu i cha-
rakteristický vzhľad, prípadne mu vrá-
tiť jeho pôvodný z roku 1891. Vypísa-
nie referenda v Bratislave k problema-
tike Starého mosta malo predchádzať
vypísaniu súťaží k jeho návrhu a malo
mať zásadnú otázku: Súhlasíte so zbú-
raním Starého mosta?
Ani Dunajská komisia nás nemôže
donútiť zbúrať kvôli 14 metrom
pamiatkovo chránený objekt, ak ho za
taký vyhlásime (Maďarsko nemusí
splavniť Dunaj s potrebnými parame-
trami?). Mostovú časť je možné opra-
viť a upraviť čo sa týka šírky, aby
vyhovovala nutným požiadavkám
dopravy pri zachovaní jeho historické-
ho vzhľadu. Autá predsa môžu jazdiť
aj po zapustených koľajniciach. Na
súčasnej cestnej časti mosta by sa jaz-
dilo do Petržalky a na rozšírenej želez-
ničnej časti by sa jazdilo z Petržalky
(obidve časti by mali po dva prúdy).
Na „železničnej“ časti by mohla byť aj
cesta pre bicykle.
Bratislavskí „radní páni“ už urobili
jednu chybu, keď zmenili nasmerova-
nie mosta Apollo na petržalskej strane
k Prístavnému mostu a nie na pôvodne
uvažované miesto, kde by nedochádza-
lo k dopravnej kolízii zo zbytočného
zahustenia dopravy. Aj tu je čiastočné
riešenie, s ktorým sa však bohužiaľ,
nikto nezaoberá, lebo tadiaľ zrejme
nejazdí. Na petržalskej strane je nutné
jednoducho rozšíriť hlavné ťahy vedú-
ce na mosty a z mostov aspoň o jeden
jazdný pruh a nestálo by to ani veľa! 
Pri Prístavnom moste sa núka šanca
zdvojnásobiť jeho kapacitu. Treba z
neho vylúčiť železničnú dopravu a
zmeniť na poschodový cestný most.
Spodné podlažie Prístavného mosta by
slúžilo vnútromestskej doprave, pre
ktorú nech architekti vymyslia vhodné
napojenie. Železničnú dopravu presu-
núť na samostatný nový most postave-
ný paralelne vedľa Prístavného mosta.
Jeho napojenie by zjednodušilo jazdu
vlakom, lebo ich smer by sa napriamil.

Michal Radošinský, Bratislava

Infraštruktúru

nechce nikto

opravovať
LIST ČITATEĽA
Rad by som upozornil na praskajúci
asfalt a klesanie vozovky na Plyná-
renskej ulici pred budovou Orange
Slovensko, ktoré spôsobujú výkopo-
vé práce na stavbe polyfunkčného
objektu Trinity. 
Počas uplynulých dvoch týždňov sa na
vozovke postupne objavili dve dlhé
trhliny asfaltu. Strana chodníka, bližšie
k výkopovej jame, výrazne poklesla.
Neviem, či sa s týmto stavom pri výko-
pových prácach počítalo, ale predpo-
kladám, že investor to nechá bez
povšimnutia, až kým sa, nedajbože,
ulica neprepadne alebo niečo podobné.
Dnes ráno som si všimol, že trhliny
boli zatreté smolou alebo iným teku-
tým asfaltovým prostriedkom. Samo-
zrejme, evidentne ide len o povrchovú
úpravu, teda trhliny ako také zostali,
len už na povrchu nebijú ľuďom do
očí.
Už aj tak je okolie Plynárenskej ulice a
Mlynských nív neustále devastované
stavebnými mechanizmami, pričom
infraštruktúru nechce, samozrejme,
nikto opravovať. 

Peter Šiška, Bratislava

Z cintorína sa

stala zoologická

záhrada
LIST ČITATEĽA
V poslednom čase mám počas
návštev Ružinovského cintorína
pocit, ako keby som sa prechádzal v
zoologickej záhrade. 
Raz som pri návšteve otcovho hrobu
videl pobehujúceho psa, ktorého tam
doviedol jeden z návštevníkov. Pri ďal-
šej návšteve zase dve ženy v treťom
sektore, kde je pochovaný aj môj otec,
nechali pobehovať svojho tzv. miláči-
ka. Neviem, či už je zrušený prísny
zákaz vodenia psov na cintorín, alebo
sa ružinovský cintorín premenil na už
spomínanú ZOO. 
Sám neviem, ako by sa táto situácia
mala zlepšiť. Zvýšili sa poplatky za
pohrebné miesto, tak by sa mal zabez-
pečiť aj poriadok a bezpečnosť sluš-
ných návštevníkov. Cintorín je pietne
miesto a ľudia tam spomínajú na svo-
jich blízkych. Nemali by si pritom
dávať pozor na psie výkaly a pozoro-
vať psov, keď očúravajú jednotlivé
hroby. Nech je tam bezpečnostná služ-
ba, ktorá by tzv. milovníkov zvierat
troška usmerňovala. 

Jozef Novák, Bratislava

Na Jánošíkovom dvore sa príjemne sedí
Zástavba rodinných domov na Kra-
jinskej ceste neďaleko ružinovského
cintorína postupne stráca pôvodný
charakter. Keďže ulica je v bezpro-
strednom kontakte s frekventovanou
Gagarinovou ulicou, obytné domy sa
postupne menia na obchodné prevá-
dzky. To je aj prípad domu číslo 8,
kde je dnes dvojpodlažná reštaurácia
JÁNOŠÍKOV DVOR.
Horná časť reštaurácie, ktorá je vlastne
na úrovni Krajinskej cesty, je zariadená
vo vidieckom štýle - interiéru dominu-
jú tehly a drevený masív. Po drevených
schodoch sa schádza do spodnej časti
reštaurácie, ktorá je priestrannejšia ako
tá horná. Je vykladaná kameňom, strop
s drevenými trámami a dreveným
obkladom pôsobí rustikálne.
Ako už sám názov napovedá, reštaurá-
cia má aj dvor, na ktorý sa ide zo spod-
nej časti reštaurácie. Pod gaštanom tu
je zrejme príjemné posedenie po celý
deň. Napriek bezprostrednej blízkosti
frekventovanej mestskej komunikácie
je na Jánošíkovom dvore na počudova-
nie ticho.
Keďže dvor na Krajinskej ceste má prí-
vlastok Jánošíkov, podľa očakávania
sme v jedálnom lístku našli ponuku tra-
dičnej slovenskej kuchyne. A na výber
je tu toho neúrekom: sladké špeciality
slovenskej kuchyne ako sú šúľance či
plnené tvarohové gule alebo slané špe-
ciality ako bryndzové halušky, pirohy,
strapačky, minútky z Jánošíkovho
dvora ako langoš, zemiakové placky,
lokše. Ako špeciality na grile ponúkajú
grilované koleno a rebrá, nechýbajú

jedlá z kuracieho, bravčového a hovä-
dzieho mäsa, ryby, syrové jedlá, steaky
z hovädzieho, bravčového a kuracieho
mäsa, šaláty.
Predjedlá sme tentoraz vynechali, z
ponuky šiestich druhov polievok sme si
dali dve - Kuraciu s rezancami (39 Sk) a
Pravú dubákovú smotanovo-krémovú
(89 Sk). Obe boli celkom v norme, len
tá dubáková bola trochu prislaná. 
Zo sladkých špecialít slovenskej
kuchyne sme si objednali Šúľance s
orechami (99 Sk). Na naše počudova-
nie nám však doniesli Šúľance s opeka-
nou strúhankou a džemom. Okamžite
sme to reklamovali, dostali sme však
odpoveď, že to sú šúľance s orechami
podľa objednávky. Až po opakovanej
reklamácii a návšteve čašníčky v
kuchyni sme na stôl dostali orechové
šúľance s ospravedlnením, že kuchár to
poplietol.
Zo sladkých špecialít sme ochutnali
Bryndzové halušky so slaninkou (109
Sk) a Bryndzové pirohy so smotanou,
slaninkou a opraženou cibuľkou (109
Sk). Halušky zbytočne plávali v množ-
stve vypečeného tuku a pirohy neboli
so sľubovanou opraženou cibuľkou ale
s pórom. Škoda.
Z tunajších špecialít na grile sme si dali
Grilovaného zubáča na cesnaku (249
Sk). Aj v tomto prípade to kuchár trochu
presolil, inak by dve riadne filety serví-
rované na drevenej doske nemali chybu.
Trochu nás sklamal Diviačí zbojnícky

guláš zo stehna s brusnicami a žemľo-
vou knedľou (279 Sk). Nielenže knedľa
nebola žemľová, ale bola parená a
obschnutá, ale z pre nás nepochopiteľ-
ných dôvodov boli plátky knedle
pozdĺžne rozrezané na trojuholníky.
Možno, aby ich bolo na tanieri opticky
trochu viac.
Na dezert nám tentoraz nezostal čas ani
chuť. Ponuka pudingového pohára,
palaciniek a zmrzliny bola v porovnaní
s množstvom ponúkaných hlavných
jedál trochu chudobná.
Devízou Jánošíkovho dvora sú nepo-
chybne poctivé veľké porcie a nízke
ceny. Najdrahšie jedlo tu stojí 379 Sk
(hovädzie steaky), Zubáč na pekáči pre
4 osoby s americkými zemiakmi a oblo-
hou vyjde na 1499 Sk (800 g). To platí
aj pre nápoje - deci kofoly stojí 5 Sk,
malé krušovické pivo 20 Sk.
A ešte jednu veľkú prednosť má Jánoší-
kov dvor. Celá reštaurácia je nefajčiars-
ka. Aj preto sem s obľubou chodia rodi-
čia s deťmi. A ako sme sa presvedčili na
vlastné oči, deťom tu pokojne stačí po-
lovičná porcia. Alebo si nedojedený
obed zoberú domov na večeru.
Napriek nedostatkom, ktoré sme si pri
návšteve Jánošíkovho dvora všimli, reš-
tauráciu môžeme odporučiť na príjemné
posedenie najmä milovníkom tradičnej
slovenskej kuchyne. Pochopiteľne, že aj
s jej negatívami.
Naše hodnotenie: ���

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

Hladina hluku hračiek je limitovaná
Inšpektori Slovenskej obchodnej
inšpekcie často riešia problémy s
uvádzaním takých výrobkov na spo-
trebný trh, ktoré môžu majiteľa
poškodiť, alebo ohroziť na zdraví.
Nasledujúci prípad je presne z tejto
kategórie.
Dňa 13. februára 2008 kontrolovali
inšpektori SOI prevádzku Veľkosklad
Gold Dragon na ulici Stará Vajnorská.
Kvôli posúdeniu bezpečnosti a kvality
zobrali na laboratórny rozbor vzorku
hračky mobilný telefón Spiderman
Adventure Hero!!! No:113, ďalej
vzorku hračky mobilného telefónu
Mickey Mouse Super telephone No
8788 a tiež vzorku hračky mobilného
telefónu Deftness Phone Deluxe Jc-
6670“. 
Z protokolu o skúške autorizovanej
osoby z  10. marca 2008 vyplynulo, že
mobilný telefón Spiderman Adventure
Hero!!! No:113 nevyhovel platnej
norme, pretože hluk vydávaný hračkou
nesmie prekročiť 80 dB. Pri tejto hrač-
ke bola ale nameraná hodnota 91,4 dB.

Z protokolu o skúške autorizovanej
osoby ďalej vyplynulo, že mobilný
telefón Mickey Mouse Super telepho-
ne NO 8788 nevyhovel rovnakým kri-
tériám ako v prvom prípade. Tu bola
nameraná hodnota hladiny hluku 96
dB. V treťom prípade išlo o  mobilný
telefón Deftness Phone Deluxe Jc-
6670, ktorému namerali hodnotu hla-
diny hluku 96,4 dB.
Podľa inšpekcie SOI z toho vyplýva,
že tieto hračky nie sú bezpečnými
výrobkami v zmysle ustanovení záko-
na  o ochrane spotrebiteľa. Za ich uve-
denie na trh zodpovedá súkromná
spoločnosť. K oznámeniu o začatí
správneho konania o uložení pokuty
sa v stanovenej lehote nevyjadrila a
zistený protiprávny skutkový stav
žiadnym relevantným spôsobom
nespochybnila.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravu-
je niektoré podmienky podnikania

významné z hľadiska ochrany spotre-
biteľa. K týmto základným podmien-
kam patrí aj povinnosť uvádzať na trh
len bezpečné výrobky. Túto podmien-
ku, ako vyplýva z výsledku rozborov
analyzovaných vzoriek výrobkov,
urobených autorizovanou osobou
Technický skúšobný ústav Piešťany,
š.p., spoločnosť preukázateľne poruši-
la.
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či
bol alebo nebol porušený zákon, je v
danom prípade stav zistený na základe
výsledku posúdenia odobratých vzo-
riek troch hračiek mobilných telefó-
nov.
Zistené protiprávne konanie tak, ako
v tomto prípade, má správny orgán,
vzhľadom na zákon o ochrane spot-
rebiteľa, povinnosť sankcionovať
pokutou do výšky 2 milióny korún.
Súkromnej firme tentoraz udelila
SOI pokutu 150-tisíc korún.

Marián Taller
(Spracované z právoplatných 

rozhodnutí SOI) 
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BRATISLAVA
Hlavné mesto pripravuje novú
mestskú kartu, ktorú by chcelo bez-
platne distribuovať Bratislavčanom
pravdepodobne na jar, alebo v lete
budúceho roku.
Magistrát pri jej príprave spolupracuje s
viacerými bankami i medzinárodnými
kartovými spoločnosťami. V súčasnosti
mesto rokuje aj so spoločnosťou Mas-
tercard, ktorá na slovensky trh v týchto
dňoch ako prvá priniesla bezkontaktnú
technológiu, tzv. Pay Pass kartu. 
Podľa vedúceho oddelenia marketingu
a cestovného ruchu magistrátu Milana
Vajdu novú mestskú kartu si možno
predstaviť ako viacfunkčnú čipovú
kartu, akú majú mnohí v peňaženkách
- navyše, obohatenú o technológiu bez-

kontaktných platieb. Mestskou kartou
bude možné podľa neho uhradiť
napríklad platbu za vstupenku na kul-
túrne a športové podujatia, ale aj za
vstup do rôznych zariadení mesta urče-
ných na využívanie voľného času.
Karta by mala podľa M. Vajdu slúžiť aj
ako cestovný doklad na mestskú hro-
madnú dopravu a perspektívne aj na
Bratislavskú integrovanú dopravu
(BID). Práve o možnostiach jej využitia
v podmienkach BID, rokuje podľa neho
mesto so Železnicami SR a s autobuso-
vou dopravnou spoločnosťou Slovak
Lines.
Podľa Milana Vajdu má nová mestská
karta zjednodušiť obyvateľom manipu-
láciu s množstvom euromincí a neskôr
prinesie ich majiteľom množstvo

výhod a zliav zo strany mesta, mest-
ských organizácií a iných partnerov.
„Karta by sa mala emitovať bez pod-
mienky otvorenia osobného účtu v
banke, v prvej fáze ako predplatená so
základnou hodnotou do 30 eur, s mož-
nosťou dobíjania,“ uviedol M. Vajda. 
Konštatoval, že základnými cieľovými
skupinami novej mestskej karty sú oby-
vatelia Bratislavy, v rámci nich aj štu-
denti a seniori vrátane tých, ktorí síce v
Bratislave žijú, ale nemajú tu trvalé byd-
lisko. Ďalej zamestnanci dochádzajúci
do Bratislavy pravidelne za prácou (je
ich cca 120- až 150-tisíc) a turisti. Dodal,
že vydanie a distribúcia prvej mestskej
karty každému obyvateľovi Bratislavy
bankou, by mali byť bezplatné. Turisti si
ju budú musieť kúpiť. (rob)

STARÉ MESTO
Rozširovanie a úprava ulice Dosto-
jevského rad a priľahlých ulíc v
týchto dňoch finišuje. Obmedzenie
dopravy súvisí so záväzkom investo-
ra Eurovea, že vybuduje a obnoví
potrebné prístupové komunikácie v
okolí komplexu.
Na Dostojevského rade a na Šafáriko-
vom námestí by mali od pondelka 25.
augusta už fungovať semafory v testo-
vacej prevádzke. Na dvoch tretinách
samotnej ulice Dostojevského rad je už
položený nový asfalt, približne od 1.

septembra by mala byť pokrytá celá
ulica. Investor stavby dokončuje aj
chodníky na Dostojevského rade a v
čase distribúcie Bratislavských novín,
by malo svietiť už aj verejné osvetlenie
ulice. Do šestnásteho septembra, keď
sa ráta s ukončením všetkých prác,
bude postupne pribúdať zvislé i vodo-
rovné dopravné značenie.
Do 7. septembra pribudnú v priestore
Dostojevského rad - Landererova
okrem nových ostrovčekov aj svetelná
signalizácia či kamerový dohľad. Do 8.
septembra na odbočke z Dostojevského

radu na pracovne nazvanú Priečnu
ulicu by mala byť hotová aj nová za-
stávka MHD, neskôr aj priechody pre
chodcov.
Rekonštrukcia Dostojevského rad sa
začala 7. júna a potrvá do 16. septemb-
ra tohto roka. Okrem obmedzenej pre-
mávky je tu znížená rýchlosť na 40
km/h. K vážnejším dopravným
zápcham došlo len na začiatku rekon-
štrukcie, ďalšou zaťažkávacou skúš-
kou budú prvé septembrové dni, keď sa
končia dovolenky a začína sa nový
školský rok. (rob)

Mestská karta bude na jar alebo v lete

STARÉ MESTO
O budúcnosti Starej tržnice a o tom,
či to bude objekt prospešný verejnos-
ti alebo len ďalšia výkladná skriňa,
za ktorú chodí len málo zákazníkov,
sa má rozhodnúť na jeseň.
Vyplýva to zo stanoviska magistrátu v
tejto veci. Po otázke Bratislavských
novín na túto tému vydal magistrát ofi-
ciálne stanovisko, v ktorom tlmočí
nespokojnosť primátora Andreja Ďur-
kovského: „Tržnica by mala byť repre-
zentatívnym miestom Bratislavy, ktoré
sa vyznačuje svojou obľúbenosťou
najmä medzi obyvateľmi Bratislavy,
ale dokáže prilákať aj návštevníkov
mesta a turistov.“
Primátor dodal, že jeho snahou je nájsť
riešenie, ktoré by umožnilo tomuto

zariadeniu aj naďalej plniť funkciu
mestskej tržnice tak, aby zároveň získa-
la na atraktivite.
Mesto podľa všetkého bude hľadať
iného partnera než je súčasný nájomca
SF Stará Tržnica, s.r.o. Magistrát ako
prvoradé kritérium pri výbere bude
hľadieť na zámer budúceho využitia
tržnice, ktorá aj naďalej zostane majet-
kom mesta.
Po rekonštrukcii približne pred desiatimi
rokmi to bola skutočná tržnica so všet-
kou ponukou, akú majú podobné zaria-
denia v okolitých metropolách i v iných
mestách. Od počiatku však nájomcovia
v pozícii správcu (prvým bol britský
Spiller Farmer) prenajímali predajné
priestory obchodníkom za neúnosné
ceny, a tak z objektu odišli obchodníci,

reštaurácie a dnes je v stave, keď sa
magistrátu situácia oprávnene nepáči.
Zo stavu, keď bolo prenajatých 90 %
priestorov, došla do stavu, keď sa
nevyužívajú dve tretiny objektu. Ten
navyše ničí a navnivoč vychádzajú
obrovské investície, ktoré mesto dalo
do rekonštrukcie historickej budovy.
A. Ďurkovský vyhlasuje, že nemôže
ďalšie devastovanie dopustiť. Nepočuli
sme však o alternatíve, že tržnicu bude
spravovať mestská organizácia, aby
ozaj slúžila tým, čo tu platia dane,
naopak povráva sa, že sa stane pokračo-
vaním luxusného hotela na Laurinskej
ulici napojeného na Central passage,
ktorá ústi zamknutými dverami aj do
Starej tržnice. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

Primátor je so stavom Starej tržnice

nespokojný, hľadá sa jej nový správca

Úprava Dostojevského radu finišuje

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo 
rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti 

Diaľnica D4 Bratislava, križovatka
Ivanka sever - Stupava, ktorej

navrhovateľom je NDS, a.s., Bratislava
S určeným rozsahom hodnotenia sa možno oboz-
námiť v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta
SR Bratislavy, Primaciálne nám. l v termíne od
21. 8. do 2. 9. 2008. (V elektronickej podobe bude
zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA -
Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.)
Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti do 2. 9. 2008 na
Ministerstvo životného prostredia SR, odbor hodno-
tenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1.

Navrhovateľ ATM DEVELOPMENT, s.r.o., 
Bratislava, predložil zámer 

Polyfunkčný dom Bosákova ulica -
2. etapa - Petržalka - Háje II

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 15. 8.
do 4. 9. 2008 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektro-
nickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviro-
portal.sk  /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písom-
né stanovisko doručiť  Obvodnému úradu životného
prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33  Brati-
slava 4 do 4. 9. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok s parc. č.
5395/8 a 5393/18 v lokalite na Bosákovej ulici, k. ú. a
MČ Bratislava - Petržalka, územný obvod Bratislava V.
Pozemky nadväzujú z J strany na zásobovaciu komuni-
káciu a Dom nábytku - Albero, z V a S strany na neza-
stavané pozemky (v budúcnosti pre objekt Vodotika) a zo
Z strany záujmový pozemok nadväzuje na komunikáciu
Bosákovej ulice.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčné-
ho domu, ktorý má mať 31 nadzemných podlaží (NP) a
1 podzemné podlažie (PP). Nadzemné podlažia od
úrovne 12. NP stupňovite pôdorysne ustupujú smerom
k Bosákovej ulici na západnú stranu. V objekte bude v
nadzemných podlažiach vybudovaných 136 bytových
jednotiek a administratívne priestory, na prízemí majú byť
umiestnené priestory pre obchod a služby. Statická
doprava (195 stojísk ) je riešená v 1.PP - 52 stojísk, na
úrovni 1. poschodia  - 36 stojísk, na úrovni 2. medzipo-
schodia  - 36 stojísk, na úrovni 2.poschodia  - 36 stojísk
a na úrovni 3. poschodia  - 35 stojísk. Ďalších 22 par-
kovacích stojísk má byť umiestnených na teréne. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: 04/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 04/2010 

Navrhovateľ  Inter Ikea Centre Slovensko, s.r.o.,
Bratislava, predložil zámer 

AVION Shoping Park Bratislava, 
rozšírenie parkoviska

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
15. 8. do 4. 9. 2008 na prízemí budovy Magi-
strátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.
1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk  /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť  Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33  Bratislava 4 do
4. 9. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok v lokalite
obchodného centra AVION, k. ú. a MČ Bratislava -
Ružinov, územný obvod Bratislava II.
Obchodné centrum sa nachádza v priestore medzi
Ivanskou cestou, Galvaniho ulicou a ďiaľnicou D1.
Účelom navrhovaného zámeru je zvýšenie kapacity i
štandardu parkovísk v areáli realizáciou parkovacích
stojísk v disponibilných priestorových rezervách  podzem-
ných častí existujúcich objektov SO-101 PHASE III a SO-
03 HYPERMARKET. Z hľadiska realizácie a časovej
postupnosti je zámer  rozdelený do 2 etáp:
1. Etapa - zmena nevyužívanej priestorovej rezervy v
objete SO-101 s vytvorením  216 stojísk v parkovacej
garáži v 1. PP (podzemnom podlaží)
2. Etapa - zmena nevyužívanej priestorovej rezervy v
objete SO-03 s vytvorením  185 stojísk v parkovacej
garáži v 1. PP 
Celkovo dôjde po realizácii zámeru k zvýšeniu počtu
parkovacích stojísk v areáli o 401 stojísk na celkový
počet 3 456 stojísk. Zvýši sa teda počet parkovacích sto-
jísk v podzemnej garáži na 1206 stojísk. Počet stojísk na
teréne zostáva nezmenený - 2 250.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 04/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 11/2009
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Spomienky na slnečné augustové ráno, keď prišla

predčasná jeseň a Bratislavu zamrazilo na desaťročia
BRATISLAVA
V spomienkach na okupáciu v roku 1968 sa ten
fakt nespomína, ale je tu: tak ako malé Fínsko
v roku 1939 porazilo Sovietsky zväz vojensky, v
auguste ho porazilo vojensky i morálne Česko-
slovensko.
Vojenský aspekt spočíva v tom, že celá mašinéria
Varšavskej zmluvy pripravovala vojská na ozbro-
jené zrážky s kontrarevolucionármi, ale postoj
československej verejnosti im znemožnil uskutoč-
niť pripravenú operáciu. Okupantom trvalo dlhé
hodiny a dni, kým si našli zámienky na streľbu.
Prvé dni okupácie boli víťazstvom štrnásťmilió-
nového Československa nad dvadsaťkrát väčším
Sovietskym zväzom a jeho spojencami. No potom
strieľali. Často a radi. Do civilného obyvateľstva,
čo znamená, že v zmysle medzinárodného práva
vraždili, alebo strieľali len tak, do domov, veží his-
torických budov...

ČIERNE SLNEČNÉ RÁNO
Bol som ešte nevyspaný, lebo som sa vrátil okolo
polnoci od Veľkých františkánov, vtedy noblesnej
vinárne, a ešte som si asi hodinku čítal, ale sestra
ma budila.
„Vstávaj, sú tu Rusi.“
„Preboha, pre toto ma budíš, veď sú tu od vojny,“
odpovedám.
„Ale teraz ich je veľa, pozri sa z okna,“ nedá sa
Veronika.
Pozrel som sa a dva metre pod parapetom šedoze-
lená kopula tanku a vtom sa ozve z okna susednej
izby mamičkin hlas: „Presne tam mali umiestnený
kanón v štyridsiatom piatom, keď strieľali na
Nemcov opevnených na hrade.“
Spánok zo mňa spadol, ale nemôžem povedať, že
som sa už v tej chvíli prebudil. 
Napriek tomu, že rozhlas z konšpiračných praco-
vísk prinášal stále nové informácie o postupe oku-
pantov, vládla tu neuveriteľná atmosféra a discip-
lína. Aj to bola zásluha rozhlasákov. Tí informova-
li a zároveň vyzývali verejnosť na pokoj, pomáha-
li jej zorientovať sa. Ako spomína jeden z nich,
šachový veľmajster Július Torma, naši ľudia nikdy
predtým ani potom neboli takí ľudskí, dobrí,
zomknutí a disciplinovaní, azda s výnimkou
prvých chvíľ novembra 1989.
Všetci sme od prelomu rokov 1967/68 žili v eufó-
rii. Po dvadsiatich rokoch stalinského teroru a
postalinského zakrývania krívd sme pocítili závan
slobôd a ľudskosti. Dejiny to nazývajú Pražskou
jarou, ale bola to jar slovenského politika Ale-
xandra Dubčeka, ktorý zažil stalinizmus aj v
ruských stepiach a vedel, o čom hovorí, aj proti
čomu sa stavia. Aj preto som pokladal tanky pod
oknami na Mickiewiczovej ulici za jav dočasný.
Tak napokon zmýšľala väčšina ľudí. Nebolo nám
všetko jasné. Keď vám stojí cudzí tank s nabitou
hlavňou pod oknom, je jasné len to, že je nedobre.
Na niektoré súvislosti však prídete po pár hodi-
nách, na niektoré po mesiacoch a rokoch - a tak aj
píšem tieto spomienky: udalosti komentujem v
súvislosti s tým, čo sa neskôr vynáralo.

ŠAFKO A ULICE ZA NÍM
Pobral som sa rýchlo, lebo sa blížilo k pol siedmej,
to bol čas, keď sa mi začínal pracovný čas, robil
som v prístave, v sklade neďaleko Starého mosta.
Mesto plné tankov a bojových vozidiel, ale vojaci
sa ešte nerozliezali. Preplietol som sa pomedzi
panciere, zapísal a prezliekol. V noci neprišiel,
pochopiteľne, žiadny vagón s tovarom a ráno
žiadny vodič ani závozník, rovnako pochopiteľne,
lebo boli zväčša cezpoľní. Tak sme sa vydali na
Šafko, teda Šafárikovo námestie. To bola dlažba,
kade vliezol prvý ruský tank, tu sa začínala zóna,
kde sa okupácia prejavila najtvrdšie. 
Panciere ovešané ľuďmi, ktorí ani nestrieľali, ani
nehovorili „američtinou“ či nemčinou, ale po rusky
(museli sme sa ju učiť a všetko zlé je na niečo
dobré) a vysvetľovali vojakom, že nie je žiadna
kontrarevolúcia. Vojaci boli zväčša unavení. 

Fajčiar fajčiara pozná. Ponúkol som Ivanovi - všet-
kých sme tak volali - z pancieraku cigaretu, Bystri-
cu, a on si zapálil. Akési decko vbehlo do univerzi-
ty na Gondovej a donieslo vodu vo vínovej fľaši. A
my sme (opakujem) v eufórii a neverili sme nási-
liu, ale modelu režimu s ľudskou tvárou vysvetľo-
vali sme im, kde vlastne sú. Ivan sa bál napiť.
Zobral som fľašu a hrdinsky som si potiahol. Ivan
si zobral druhú Bystricu potiahol si rovnako hrdin-
sky a potom posunul fľašu do útrob voza.
„Už tri dni sme z toho nevystúpili,“ posťažoval si.
Povedal som, aby preskočil múrik a vyčural sa
tam. Ivan išiel a decko skočilo po ďalšiu fľašu
vody. Ivanovi spolubojovníci veliteľa nasledovali.
Strach z nich priam sálal, stále sa obzerali, skade
po nich strelia. Ako rozprávali, vysvitlo, že vele-
nie okupačných vojsk ich celé týždne vláčilo
okolo Československa, posledných pár dní v naj-
vyššej bojovej pohotovosti, politruci im do hláv
natĺkali, že idú do nebezpečia, že ich budeme
chcieť pozabíjať, že sa tu vešajú komunisti a
podobne. Niektorí tomu uverili. Tento môj Ivan
asi nie a asi o to horšie skončil.
Neskôr sme sa totiž dozvedeli, že po dvoch týžd-
ňoch začal Sovietsky zväz inváznu vlnu vymie-
ňať. Pri tej príležitosti sa zo zodpovednosti
postupne vyzúvali spriatelené komunistické
Nemecko, Bulharsko, Poľsko i Maďarsko. Rumu-
ni v tom odmietli účasť a povrávalo sa, že zamíno-
vali územia na hraniciach s Moldavskom pred
obavou zo sovietskeho vpádu. Vojakov, ktorých
stadeto stiahli, údajne preložili do posádok na
Sibír, kde mali slúžiť neobmedzene dlhé roky.
Novopríchodzím vojskám boľševická propaganda
nahučala, že tí prví za cenu mnohých obetí zlikvi-
dovali kontrarevolúciu, a ti druhí potom mali
pocit, že strážia revolúciu oprávnene.
Pravda je taká, že okupanti robili všetko pre to,
aby verejnosť vyprovokovali. Aj sa im to neraz
podarilo. Napríklad - šéf ma asi v piaty deň oku-
pácie poslal po niečo do mesta a keď som sa vra-
cal, počujem, že decká, školáci, natlačili do Duna-
ja obrnený transportér. Prišiel som na vrátnicu a
hovorím strážnikovi, Jožkovi Silbermannovi:
„Počúvaj, Jozef, ty si tú bránu otvoril, ty si sa
zošalel?! Teraz budú ešte viac vyčíňať!“ A on mi
odpovedá: „Nebudú, už by vyčíňali. A vieš ty čo?
Tank je sovietsky a vojenská technika sa aj tak
stráca, ale za túto bránu som ja podpísal hmotnú
zodpovednosť.“ A smial sa a bolo vidieť, že to je

smiech pýchy nad odvahou našich českosloven-
ských detí.

CHLIEB A OSTRÉ NÁBOJE
Oboje počas okupácie musí byť.
Táto okupácia bola zvláštna aj tým, že neprepukla
panika. Sovieti vyhlásili zákaz vychádzania. Bol
ilegálny, legálny rozhlas však ľudí vyzýval, aby
ho radšej dodržali. Napriek tomu potravinári a
zásobovanie pracovali nadčas, už na druhý deň
nebol problém s chlebom a s ostatnými potravina-
mi. Fungovala pošta, no všetko.
Chodieval som do práce na hranici zákazu vychá-
dzania. Na rohu križovatky pri moste (bol vtedy
jediný) si vybudovali guľometné hniezdo. Keď
som sa vynoril z pasáže za Grösslingovou, našiel
si ma guľometčík hľadáčikom a sprevádzal ma
(mal som husiu kožu na chrbte), kým som ho v
tesnej blízkosti neminul.
O pár dní som zaskočil závozníka, ktorý sa do
Bratislavy nedostal z Grobu, a viezli sme podlaho-
viny do obchodu pod Michalskou bránou. Náhle
sa ozvala dávka zo samopalu. V naivnej viere v
pevnosť linolea som sa hodil na korbu za túto
bariéru. Potom bolo dlho ticho a potom krik.
Odvážil som sa vyliezť. Dvaja Aziati, šikmé oči a
rovnako šikmé krátke nohy, ani po rusky nevede-
li, nútili s odistenou zbraňou dvoch študentov zlí-
zať zo stien nápisy.
Tie nápisy a iná ľudová tvorivosť, ako som si uve-
domil až neskôr, museli sovietskych aj iných
komunistov strašne zožierať a nepochybne zohra-
li svoju úlohu pri rozhodovaní o invázii.. Ešte v
roku 1967 sa hovorilo o veľkošmeline s trávovým
semenom, kde mal hrať dominantnú úlohu „ďate-
linový“ generál Jan Šejna. Ten sa zaplietol aj do
príprav puču proti Dubčekovi a ušiel. Zakrátko
padol prezidentogenerálny sekretár Antonín
Novotný a začala kolovať rýmovačka. Z exilu vraj
píše Šejna Tondovi Novotnému: „Žrádla more,
peněz mraky, vyser na to, přijeď taky, kurev hejna,
zdraví Šejna.“ Exprezident Tonda odpovedá:
„Funkce v prdeli, přijdu v neděli.“ Bigotne dema-
gogickým boľševikom musel takýto posmech z
dôležitých postáv Varšavskej zmluvy a Rady vzá-
jomnej hospodárskej pomoci (hovorili sme poto-
py) otvárať nôž vo vrecku.
Tobôž, keď prvé mesiace roku 1968 veľmi rýchlo
ukázali, že čiastočné slobody majú nesmierny
dosah na zrýchlenie tempa ekonomiky. Normalis-

tické živly z neho ťažili ešte roky - aj to jedno-
značne dokázalo neživotnosť komunizmu.

NÁPISY A ZMAZÁVAČI
Ľudová tvorivosť pokračovala aj počas okupácie.
Okrem paródie na známy kompopsong „Dobrý
den, majore Gagarine!“ sa objavili verše v ruštine
(ale v prihraničných oblastiach aj v maďarčine,
poľštine a v nemčine) a veľmi aktuálna vzhľadom
na ekonomické dianie bola veršovanka: „Na obra-
nu našej banky netreba nám vaše tanky. Na to h....,
čo tam máme, sami ľahko pozor dáme. Z toho h....
veľký kus ukradol nám aj tak Rus.“ Bola to naráž-
ka na drancovanie uránových baní v Česku, ktoré
ešte za Novotného slúžilo aj na likvidáciu nepo-
hodlných, teda politických väzňov. Na týchto
nápisoch sa ľudia bavili a odreagovávali. Boli
však aj nápisy iného druhu.
Po tom, čo pri univerzite zavraždili lodného kapi-
tána Jána Holíka a priamo na jej schodoch štrnásť-
ročnú Danku Košanovú, vysokoškolák Vojto
Droba kamenárskym kladivkom vyklopkal epitaf.
Rovno nad kalužou jej krvi, na pilieri univerzitnej
budovy. Keď sa dokončilo čistenie fasády univer-
zity, Drobov nápis vystriedala trvalá tabuľka,
podobná tej, akou si ľudia uctili miesto pádu Jana
Holíka či Petra Legnera pred poštou. Normalizač-
ní komunisti sa postarali o ich odstránenie za noci,
pod asistenciou policajtov. Likvidovali dôkazy
zločinov, ktorých sa dopustili sovietski komunisti
u nás, a tak sa poaugustoví komunisti, všetci do
jedného, stávajú spoluvinníkmi augustových
vrážd aj po stránke právnej, nielen morálnej.
Keď už sme pri zločinoch - únos vtedajšieho
ústredného tajomníka strany Alexandra Dubčeka,
premiéra Oldřicha Černíka a predsedu parlamentu
Josefa Smrkovského do Moskvy je jednoznačne
medzinárodne stíhateľný zločin. Nebyť tvrdohla-
vosti a dôslednosti armádneho generála Ludvíka
Svobodu, asi by sa zo Sojuzu už nevrátili napriek
obrovským protestom československej verejnosti,
rovnako ako tam zmizli Palmiro Togliatti, Dolores
Ibaruri či Maurice Thorez, medzivojnoví komu-
nististi. Možno aj preto Ludvík Svoboda tak účin-
ne zasiahol, lebo nebol, ako ho dnes mnohí radi
označujú, komunistickým papalášom, ale cisár-
skym dôstojníkom rakúskej armády, ktorý mal
svoje skúsenosti so sovietskou vierolomnosťou už
z druhej svetovej vojny. Gustav Bartovic

FOTO - Ladislav Bielik
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PRENAJMEME 
atraktívne 

obchodné priestory
v Karlovej Vsi za výhodnú cenu. 

Tel.: 0905 265 237

STARÉ MESTO
V polovici augusta sa začala druhá
etapa rekonštrukcie jedného z naj-
cennejších komplexov historických
budov v centre, ktorého nosnou čas-
ťou je objekt Starej radnice a pri-
ľahlý Apponyiho palác.
Rekonštrukcia Apponyiho paláca -
prvá etapa obnovy komplexu - sa skon-
čila na jar 2008 a jej výsledok predsta-
vili počas podujatia Bratislava pre všet-
kých. Za dva dni ju videlo okolo 5000
divákov. Dôvodom pre veľký záujem
verejnosti boli aj archeologické nálezy

z prieskumu, ktorý predchádzal rekon-
štrukcii. O týchto faktoch sme infor-
movali s tým, že na jeseň sa začnú rov-
naké práce v Starej radnici.
Mesto v lete odovzdalo radnicu dodá-
vateľskej firme, ktorá pripravila pod-
mienky na archeologický výskum. Ten
sa zrejme, rovnako v predchádzajúcej
etape, bude prelínať s rekonštrukciou,
ktorá bude náročná, pretože objekt Sta-
rej radnice je v zlom technickom stave.
Vyskytli sa statické poruchy, suterénne
murivá boli zavlhnuté, poškodené sú
strešné krytiny, klampiarske konštruk-

cie a technická infraštruktúra je po
životnosti. 
Podľa zmluvy o dielo uzavretej s dodá-
vateľom bude hodnota stavby 182,5
milióna korún. Termín dokončenia
prác je 22 mesiacov od odovzdania
stavby zhotoviteľovi, teda približne
polovica júna roku 2010. Magistrát pri-
pomína, že rekonštrukcia len nepod-
statne zasiahne do historického dispo-
zičného členenia objektu. Okrem toho
sa má v objekte obnoviť technológia,
rozvody, kamerový systém, núdzové
osvetlenie i výťah. (gub)

Stará radnica bude dva roky zatvorenáINŠTALATÉRI 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

Rekonštrukcia

tunela sa vraj

neodkladá
STARÉ MESTO
Rekonštrukcia tunela pod Bratislav-
ským hradom, ktorý slúži pre elek-
tričkovú dopravu a spravuje ho
dopravný podnik, sa podľa vyjadre-
nia spoločnosti neodkladá. Podnik
vraj robí opatrenia, aby bola obnova
čo najkvalitnejšia.
Podľa vyjadrenia z Dopravného pod-
niku Bratislava, a.s., (DPB), dopravca
intenzívne pracuje na celom riešení
obnovy tunela a v súčasnosti finalizu-
je projekt pre stavebné povolenie.
Viac času sa podľa neho venovalo
systému bezpečnosti, pretože sa
muselo vyhovieť požiadavkám hasi-
čov a záchrannej služby. Na určovaní
kritérií pracovali aj odborníci na bez-
pečnosť tunelov, ktorých DPB najal z
Rakúska. 
„Sme presvedčení, že tento čas nebol
stratený, lebo rekonštruovaný tunel
bude slúžiť Bratislavčanom ďalších
niekoľko desaťročí a nemá význam
dimenzovať parametre jeho bezpeč-
nosti len na súčasné pomery,“ uvádza
sa v stanovisku DPB, a.s., pre Brati-
slavské noviny. 
V súvislosti s potrebou preloženia vyso-
kotlakového vodovodného potrubia do
betónového kolektora pod električkovú
trať došlo podľa dopravcu k dohode s
Bratislavskou vodárenskou spoločnos-
ťou, a.s., ktorá vodovod vlastní. Potvrdi-
la to aj vodárenská spoločnosť, ktorá
súhlasila s preložením, ako aj s financo-
vaním tejto práce. Pasívna bezpečnosť v
tuneli sa tým zvýši.
Dopravný podnik očakáva, že na jeseň
získa stavebné povolenie a vypíše
verejnú súťaž na dodávateľa rekon-
štrukcie tak, aby sa stavebné práve
začali ešte tento rok.
V električkovom tuneli by mali opraviť
koľajový zvršok a aj elektrické rozvo-
dy. Rekonštruovať sa bude celý bezpeč-
nostný systém tak, aby vyhovoval bež-
ným kritériám Európskej únie. Pribud-
núť by mal trvalý kamerový systém,
osvetlenie tunela a signalizačný systém.
Úniková chodba na Palisády by mala
byť spriechodnená a bude musieť byť
osvetlená a vetraná. Celkové náklady
na opravu sa odhadujú na 200 miliónov
korún (6 638 784 eur). (rob)

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Polyfunkčné územie Lamačská brána,
Bratislava, ktorej navrhovateľom je

ENTO, s.r.o., Košice
Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť,
robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie od 13. 8. do 2. 9. 2008
v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE
na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bra-
tislavy, Primaciálne nám. l. (V elektronickej podobe
bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006
Z.z. časť EIA/.)

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk
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Lamačania

budú mať opäť 

Hrubé hody
LAMAČ
Od 5. do 7. septembra 2008 budú v
Lamači na Malokarpatskom námes-
tí tradičné Hrubé hody.
Začínajú sa v piatok 5. septembra o
16.00 h. Najskôr vystúpi detský folk-
lórny súbor Grbarčieta zo susednej De-
vínskej Novej Vsi, o 17.00 h sa pred-
staví chodúlové divadlo Maska. V
zábavnom programe o 18.00 h vystúpi
Maja Velšicová, od 20.00 h zahrá count-
ry skupina Wanted a potom bude až do
polnoci diskotéka.
V sobotu 6. septembra sa od 12.00 h na
námestí rozložia remeselníci a cech-
majstri. O 14.00 h odohrajú starí páni
Lamača futbalový zápas, po ňom si
prídu na svoje najmenší pri divadelnom
predstavení No počkaj zajac! Lamačom
budú znieť aj rytmy flamenca, o 18.30
h sa predstaví speváčka La Rubia s
tanečnicami. Po vystúpení skupiny
Metalinda s Monikou Agrebi bude do
polnoci tanečná zábava s tombolou.
V nedeľu popoludní zahrá na dobrú
náladu Záhorienka a vyvrcholením
Hrubých hodov bude od 17.00 h
hudobný a tanečný programe v podaní
umelcov zo SĽUK-u. (rob)

Pokuty sa dajú

policajtom 

zaplatiť kartou
BRATISLAVA
Pri platení pokuty mestskej polícii
už nemusí mať občan len hotovosť.
Zaplatiť ju môže už aj prostredníc-
tvom platobnej karty, tzv. bezhoto-
vostným platobným stykom. Ide o
prvú lastovičku spomedzi mestských
polícií na Slovensku.
Takúto formu platby dosiaľ nemá ani
štátna polícia. Okrem určitej výhody
pre občana má zavedenie tejto platby aj
preventívny charakter. Podľa náčelníč-
ky mestskej polície Zuzany Zajacovej,
jedným z dôvodov zriadenia bezhoto-
vostného platobného styku je zamedziť
prípadnej korupcii v polícii.
Na otázku, prečo podľa nej nemá tento
spôsob platby aj štátna polícia, poveda-
la, že policajný zbor má množstvo
právnych subjektov - krajské riaditeľ-
stvá, okresné riaditeľstvá i prezídium.
„Je možné, že to bude aj technický pro-
blém, pretože účty sú zriadené v rôz-
nych bankových inštitúciách,“ konšta-
tovala. 
Podľa náčelníčky mestskej polície
vzhľadom na to, že mesto i mestská
polícia majú účty vo VÚB, táto banko-
vá inštitúcia im vyšla v ústrety. Podľa
Z. Zajacovej si mesto i polícia pol roka
počkajú na to, ako systém funguje a
potom celú pilotnú akciu vyhodnotia
najmä po ekonomickej stránke. Aj
podľa toho sa potom kompetentní roz-
hodnú, či tento spôsob platby rozšíria
okrem Starého Mesta a Ružinova aj do
ďalších mestských častí. Práve v týchto
častiach totiž dochádza k najväčšiemu
počtu dopravných priestupkov. Jeden
terminál bude k dispozícii aj v priesto-
roch mestskej odťahovej služby na
Bazovej ulici. 
Poplatky za používanie terminálov a
platenie prostredníctvom ktoréhokoľ-
vek druhu platobnej karty bude hradiť
mestská polícia. (rob)

Dopravný

podnik otvorí

dvere verejnosti
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava pripra-
vuje na 6. septembra prvý ročník
podujatia Deň otvorených dverí v
priestoroch svojej najväčšej vozovne
v Jurajovom dvore. Akcia potrvá od
deviatej do šestnástej hodiny.
Podľa informácií od mestského doprav-
cu, bude celý deň pripravený bohatý
hudobný a divadelný program pre všet-
ky vekové kategórie návštevníkov.
Sprievodný program Dňa otvorených
dverí budú tvoriť detské hry, jazdy
zručnosti vodičov DPB, ďalej jazda
známych osobností na električke, pre-
hliadka historických vozidiel a pokus o
prelomenie rekordu slovenského siláka
Juraja Barbariča. Popoludní vystúpia
niektoré známe slovenské hudobné
skupiny.
Počas celého dňa bude premávať
kyvadlová doprava, ktorá dopraví
záujemcov do areálu vozovne v Jurajo-
vom dvore, ako aj opačným smerom
do celého mesta. Na linkách 2, 4, 204,
205, 53, 63, 65, 67 a mimoriadnych
linkách č. 10, X63, X96 označenými
logom DOD 2008 bude preprava
zadarmo. (brn)

Obe toaletné búdky by sa mali vrátiť

do centra mesta, ale ešte sa nevie kam
STARÉ MESTO
Začiatkom leta pribudli v centre
mesta dvoje verejné toalety - na
Uršulínskej a v podchode na Hodžo-
vom námestí. Na druhej strane však
v nedávnej minulosti zmizli obe toa-
letné búdky na Obchodnej ulici - na
križovatke s Poštovou a na rohu
Obchodnej a Hurbanovho námestia.
Ako nás informoval vedúci odboru
marketingu a cestovného ruchu na bra-
tislavskom magistráte Milan Vajda,
obe mobilné toaletné búdky sú majet-
kom spoločnosti JC Decaux, ktorá v
Bratislave spravuje viaceré zariadenia
mestského mobiliáru, ako sú prístrešky

zastávok MHD a podsvietené nosiče
vonkajšej reklamy. Tá dala odviezť obe
zariadenia do svojich depozitov.
Búdka z rohu Poštovej a Obchodnej
ulice ustúpila výstavbe nového hotela,
toaletnú búdku z rohu Obchodnej a
Hurbanovho námestia dočasne odviez-
li v súvislosti s rekonštrukciou električ-
kovej trate a pešej zóny v lete 2006. Po
dokončení rekonštrukcie sa však už
toaleta na Hurbanovo námestie nevráti-
lo, magistrát ju nahradil iným mobiliá-
rom - toalety však chýbajú.
Podľa M. Vajdu bratislavský magistrát
v krátkom čase vytypuje nové lokality,
v ktorých by mohli byť toalety umiest-

nené trvalejšie a v spolupráci s JC
Decaux zabezpečí ich opätovnú inšta-
láciu. Tá je však možná len tam, kde sa
môžu tieto zariadenia napojiť na exi-
stujúcu kanalizačnú sieť.
Ako jednu z možnosti označuje M.
Vajda Františkánske námestie. Zároveň
pripomína, že v poslednom štvrťroku
pribudli dvoje verejných toaliet - na Ur-
šulínskej ulici, z boku Novej radnice,
ktoré slúži aj zdravotne postihnutým, a
ďalšie v podchode na Hodžovom ná-
mestí. Ostatné verejné toalety v centre
Bratislavy spravuje mestská časť Staré
Mesto prostredníctvom svojej organi-
zácia VEPOS. Gustav Bartovic

Získajte
          iný poh ad na svet

Banská Bystrica, PRO AUTO, Tel.: 048/412 5076 • Bratislava, MIKONA, Tel.: 02/6241 0734
• Bratislava, AUTO - IDEAL SERVIS, Tel.: 02/4446 2314 • Dunajská Streda, TURDUS,
Tel.: 031/551 5021 • Komárno, GÉRINGER AUTO, Tel.: 035/770 5350 • Košice, AUTO–MOKRÁ ,
Tel.: 055/674 8878 • Lu enec, DSB AUTOŠPECIÁL, Tel.: 047/433 1102 • Malacky, AUTO TEAM 4X4, 
Tel.: 034/773 1493 • Martin, MIKONA, Tel.: 043/428 1491 • Michalovce, STAVENA, Tel.: 056/688 8841 
• Nitra, BMC, Tel.: 037/692 6824 • Pieš any, ELA CAR, Tel.: 033/774 4133 • Poprad, ROADEX,
Tel.: 052/449 2570 • Prešov, ACK AUTO, Tel.: 051/748 0951 • Prievidza, MARIÁN GRI -MOTOPRES, 
Tel.: 046/543 0792 • Tren ín, AUTOTREND, Tel.: 032/640 1257 • Trnava, AUTO TT, Tel.: 0910 888 190 
• Zvolen, ZV AUTO, Tel.: 045/532 2334 • Žilina, A-AUTO, Tel.: 041/700 3183

Emisie CO2 163 g/km, kombinovaná spotreba paliva 6,8 l na 100 km.
Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ro nú záruku a asisten né služby zdarma.
Finan né hodnoty boli prepo ítané konverzným kurzom 30,1260 SKK / EUR.
Akcia platí len do vypredania zásob. Infolinka: 02/5363 3306.                             ilustra né foto

len za

349 000 Sk
11 584,68 €

Suzuki SX4 1,5 GLX s poistením posádky
od spolo nosti Amslico AIG Life

výkonný motor 99 koní
 centrálne uzamykanie s dia kovým ovládaním
 el. ovládanie predných okien a spätných zrkadiel
 rádio s CD s ovládaním na volante
 ABS, EBD, 2  airbagy
 oplastovanie karosérie

Suzuki vám prináša štýlový model SX4 v limitovanej
sérii s bohatou výbavou za jedine nú cenu.
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PREDAJ: 
PREDAJ LUXUSNÝCH NOVÝCH BYTOV 
V CENTRE NA DUNAJSKEJ ULICI bližšie info v RK 
1-izb., OV, Jurigovo nám., 3/5p., 46m2, tehla, pôv. stav 2,95 mil. Sk
1,5-izb., OV, Polárna, zrek., 44+4,5m2 log., zv.príz, zar. 2,95 mil. Sk
1-izb., Trenčianska, pôv. stav, 3p, 37,5m2, komora, pivnica 2,4 mil. Sk
2-izb., OV, Klemensova, zrek., vl. kúrenie, 54m2, 2/3p. 5,1 mil. Sk
2-izb., OV, Adámiho, 44m2, 9/12p. 2,85 mil. Sk
3-izb., Medená, 7.p, 72, 82m2+8m2 balkón, zrek., 
dvojstranne orientovaný na Bratislavský hrad 8 mil. Sk
3-izb., DNV, P. Horova, 68 m2, loggia, 5/12p., zrek., plast. okná, preskl. 
balkón, výhľad na záhrady a Devínsku Kobylu 3,25 mil. Sk
3-izb., OV, Žehrianska, č. zrek., 5/8p., balkón 3,1 mil. Sk
3-izb., OV, Bazovského, 70m2, 8/8p., loggia, pôv. stav, výhľad 3,15 mil. Sk
3.izb., Žabotova, komp. zrek, 83 m2+balkón, lodžia 5,9 mil. Sk
3-izb., OV, Kuklovská, zrek., 72 m2, 11/12p., výhľad 3,2 mil. Sk
4-izb., Vígľašská, 87m2, č.zrek., 4/8p. 3,3 mil. Sk
4-izb. byt v novost. v Rači, 140 m2, krb, vl. kúrenie, garáž, aj HÚ 9,9 mil. Sk
5-izb., OV, Dobrovičova, 160m2, 3/5p. 12,25 mil. Sk
5-izb. trojpodl. mezonet, Trnavská cesta, 240m2+90m2 terasy, nadšt. vybav.,
3xkúpelňa, vl. kúrenie, jakuzzi, výhľad na Kamzík 18,3 mil. Sk
6-izb. trojpodl. mezonet, Páričkova, 164 m2+31 m2 balkón+47,7 m2

terasa, vlastné kúrenie 15,2 mil. Sk
RD - Rača, Úžiny, 6i, UP 230m2, SP 4á, VIS 12,5 mil. Sk 
RD - Alešova, sam. stojaci, 4i, 552 m2 = SP, VIS 9,9 mil. Sk
RD - Makovického, 3i, 266 m2, úž.plocha RD 208m2, 2 kúpelne 16,9 mil.Sk
RD - Pri Vinohradoch, 100m2, zrek., 2-podl. 5,5 mil. Sk
RD - Miloslavovo, novost., 5 izb., 3 RD, 4á, 2 podlaž., 150m2, 
2xbalkón 5,308 mil. Sk
RD - Dúbravka, 2izb, 605 m2, ÚP RD 180 a 80m2, novost. 21 mil. Sk 
RD - Vančurova, 733 m2, 2-podl, 5 izb, krb 24,5 mil. Sk
RD - Železničná (Vrakuňa), 4 á poz., zrek., 4-izb., ÚP 120m2 8,9 mil. Sk
RD - Limbach, 676m2, 2-gen. - dva 4i. , sam. vstup, 2-gar. 10,5 mil. Sk
RD - Vojka, 3i., 100m2, 1200m2 poz., čiast.zrek, KEV+vl. studňa 3,75 mil.Sk
KP - RD Bystrická - DNV, novost., ÚP 350m2, 5á pozemok 15,5 mil Sk
3 podlaž. chata, Donovaly, garáž, úž.plocha 183m2, novost. 15,5 mil. Sk
Stav. poz. na Devínskej ceste, 913m2, svah.char., projekt. dok. 5,8 mil. Sk

Najviac si ceníme Vašu dôveru! 

1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 
r e a l i t n á  a  a u k č n á  a g e n t ú r a

Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk
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STARÉ MESTO
NA KRÍŽNEJ ULICI sa nevedel
zmestiť do kože podnapitý cestujúci v
električke, ktorý obťažoval ostatných
ľudí a poškodzoval zariadenie vozňa.
Policajti privolaní prostredníctvom
linky 158 ho na úteku zadržali, pričom
výtržník kládol odpor a jedného člena
hliadky zranil na ruke.
V STAROM MESTE si hliadka polí-
cie všimla dvoch mužov, ktorí viezli na
fúrikoch kanalizačné poklopy. Po pred-
vedení 25-ročného Štefana a 51-ročné-
ho Petra z Bratislavy na oddelenie poli-
cajti zistili, že pätnásť poklopov v cel-
kovej hodnote 6-tisíc Sk ukradli na
Poľnej ulici a chceli ich odniesť do
zberných surovín, kde by ich, samo-
zrejme, speňažili. Obvinili ich za trest-
ný čin krádeže, zo čo im hrozí dvojroč-
né väzenie.

NOVÉ MESTO
NA KUKUČÍNOVEJ ulici zle skon-
čila trojica mladých mužov z Martina.
Napadla ich tu skupina Bratislavča-
nov, ktorá sa v presile vrhla na Martin-
čanov, kopala ich, bila, jednému strhla
z ucha náušnicu a ďalšiemu zobrali
ruksak s rôznymi vecami za takmer
30-tisíc Sk. Kým napadnutí mladíci
skončili na ošetrení v nemocnici, pri-
volaní policajti spozorovali neďaleko
miesta činu partiu ľudí, ktorých pred-
viedli na policajné oddelenie. Vyšetro-
vateľ vzápätí obvinil dvoch mladi-
stvých vo veku 16 rokov zo zločinu
lúpeže spolupáchateľstvom, ďalší traja
14-, 16- a 17-roční čelia obvineniu pre
prečin výtržníctva spolupáchateľ-
stvom. 

RUŽINOV
NA ZLATÝCH PIESKOCH sa
pokúsil o krádež 16-ročný mladík z
okresu Senec. Využil otvorené dvere
vodiča a z vozidla Opel Zafira odcudzil
čiernu koženú tašku s rôznymi vecami
asi za 22-tisíc korún. Mladík si však
nevšimol, že v aute sedí jedenásťročné
dievča, ktoré začalo okamžite kričať.
Zlodeja začal prenasledovať samotný
vodič a aj vďaka pomoci ostatných
ľudí v rukách polície ho našli ukrytého
medzi paletami pri skladoch oproti par-
kovisku. Tašku našli odhodenú do krí-
kov.
NA KOŠICKEJ ULICI takmer prišla
o peňaženku 79-ročná Bratislavčanka.
Počas vystupovania z autobusu sa na
ňu natlačila mladá žena, pričom staršia
žena cítila, ako jej z tašky prevesenej
cez ruku vyťahuje peňaženku. Privola-
ní policajti ešte na zastávke zadržali
podozrivú ženu, ktorá predtým stihla
zahodiť ukradnutú peňaženku s tisíc-
korunáčkou do neďalekých kríkov pri
zastávke. Sedemnásťročnú Bratislav-
čanku umiestnili do cely a čaká na
trest. (mm)

V Montreale

žiaril najmä

cyklista Tkáč
Prísne bezpečnostné opatrenia v olympij-
skej dedine, ale aj na športoviskách cha-
rakterizovali hry XXI. olympiády 1976 v
Montreale. Mníchovská tragédia spred
štyroch rokov zostala varovaním. 
Politika už silno ovplyvňovala olympijské
hnutie, tentoraz odštartovala sériu bojkoto-
vania hier. Kanadu opustili africké krajiny,
čím sa počet krajín zredukoval na 92. Česko-
slovensko vyslalo na hry 165 aktívnych
športovcov, tí ziskom medailí - 2 zlaté, 2
strieborné, 4 bronzové i počtom bodov (77)
zostali približne na úrovni z Mníchova.
Bratislava prispela dosiaľ najväčším počtom
olympionikov, dvadsiatimi. Absolútne najús-
pešnejším bol rodák z Lozorna Anton Tkáč,
člen Dukly Bratislava, ktorý počas svojej
druhej olympiády zažiaril v kráľovskej dis-
ciplíne na cyklistickej dráhe, v šprinte.  V
Montreale Tkáč triumfoval už v roku 1974,
keď tu získal titul majstra sveta a tá istá dráha
bola preňho zlatá aj na OH. 
Veľmi blízko bola k bronzu výškarka Mária
Mračnová. Vo svojej druhej olympijskej
účasti vybojovala 4. miesto výkonom 189
cm. Strieborná z Mníchova, diaľkarka Eva
Šuranová i Jozefína Čerchlanová v behu na
800 m vypadli v kvalifikácii, resp. v rozbehu. 
Viacerým bratislavským športovcom sa
podarilo vybojovať olympijské body.
Ziskom dvoch patrila medzi nich gymnastka
Ingrid Holkovičová, členka Interu Bratisla-
va, v súťaži družstiev za piate miesto, o rov-
naké umiestnenie družstva sa zaslúžil ďalší
interista, cestný cyklista Petr Bucháček a do
tretice získali dva body aj volejbalisti so Šte-
fanom Pipom. Inter Bratislava dodal aj troji-
cu jednobodových basketbalistov za 6. mies-
to - Stanislava Kropiláka, Justína Sedláka a
Vladimíra Padrtu. Výborné 4. miesto však
vybojovali pod deravými košmi čs. ženy a v
zostave nechýbali ani slovanistky Božena
Miklošovičová a Ľudmila Králiková. 
Z olympijského bazénu si odniesol jeden bod
za 6. miesto na 200 m znak Miroslav Roľko
zo Slávie UK a dobre si počínal na vode aj
kanoista Slávie UK Ľubor Štark, ktorý
dopádloval deviaty vo finále v K-1 na 1000
m. Po striebre z Mníchova zostali hádzanári
bez bodu, keď si zaknihovali 7. miesto aj
borci z bratislavskej ČH - Ján Packa, Štefan
Katušák a Jozef Dobrotka. Siedmu priečku si
vybojoval na vzpieračskom pódiu Ondrej
Hekel, príslušník Dunajplavby. Fleuretistka
Katarína Ráczová skončila v semifinále. O
tom, že pozícia náhradníka na OH je
nevďačnou, no rovnako zodpovednou, sa
presvedčil moderný päťbojár, rodený Brati-
slavčan Peter Vyskočil v úspešnej zostave s
medailovými kolegami. Igor Machajdík

(Pokračovanie nabudúce)

Už gróf Grassalkovich bol „presidentom“
Okrem kráľovského paláca na Hrade
a paláca ostrihomských arcibiskupov
(Primaciálny palác) v centre mesta
patrí k najvýznamnejším palácovým
stavbám v Bratislave palác grófa
Grassalkovicha, terajšia rezidencia
prezidentov štátu.
Aj gróf Grassalkovich právom použí-
val titul „president”. Patril mu ako naj-
vyššiemu šéfovi (samozrejme po krá-
ľovnej) Uhorskej kráľovskej dvorskej
komory. Keď Grassalkovichov vnuk
zomrel, jeho bezdetná vdova palác ne-
potrebovala. Na konci 19. storočia sa
stal rezidenciou potomka Márie Teré-
zie arcikniežaťa Friedricha, ktorý sa
stal generalissimom rakúsko-uhorskej
armády. 
Jeho armáda prehrala prvú svetovú
vojnu , on, tešínske knieža, prišiel o
obrovské majetky v Rakúsku, v Česko-
slovensku a v Poľsku. Jeho prešporský
palác sa stal sídlom vojenského veliteľ-
stva a bol predurčený na to, aby sa stal
pracoviskom prezidenta krajiny. 
Veľmi málo je známe o priebehu stavby
paláca. Rodinný archív Grassalkovi-
chovcov v roku 1945 zhorel. Len lako-
nická správa v Presburger Zeitung v
roku 1768 informuje o tragickom úraze
robotníka, ktorý spadol z lešenia na
paláci. Z jedného nezachovaného (ale
našťastie okopírovaného) listu grófa
Grassalkovicha vyplýva, že v roku 1769
dal vysvätiť kaplnku svätej Barbory,

ktorá stála pri paláci. Tá je zachovaná
dodnes, jej okná sú obrátené do Štefáni-
kovej ulice. 
Medzi kaplnkou a budovou pôvodného
paláca býval nekrytý priechod pre peších
či prejazd pre povozy, ktorý viedol do
záhrady. Aj na druhej strane paláca,
medzi palácom a staršou hospodárskou
stavbou, býval podobný otvorený priec-
hod. V 70. rokoch 18. storočia palác roz-
šírili. Vtedy pojali do jeho hmoty aj
pôvodne samostatne stojacu kaplnku. 
Arciknieža Friedrich s manželkou arcik-
ňažnou Isabellou a početnou rodinou
potrebovali v paláci väčší komfort než
tam bol za Grassalkovichovcov. Po roku
1895 niektoré časti paláca zmodernizo-
vali, niektoré miestnosti prestavali,
napojili vodovod a priviedli elektrinu a
telefón. Pri tej príležitosti opravili aj
oplotenie paláca. 
Čestné nádvorie bývalo až konca 30.
rokov 20. storočia po stranách lemova-
né prízemnými strážnicami, mrežované
oplotenie bolo len medzi obrovskými
bránami a v poliach, ktoré k bránam pri-
liehali z oboch strán. Detaily kovaných
mreží nebývali vtedy ešte pozlátené. 
Keď ich asi pred 10 rokmi pozlacovali,
pozlátili aj monogramy, umiestnené v
mušľovitých poliach nad bránami. Z
nich vyplýva, že brány za arcikniežaťa

Friedricha dôkladne rekonštruovali.
Namiesto monogramu grófa Antona
Grassalkovicha - AN - umiestnili vtedy
nad brány písmená F I, monogramy
mien Friedrich a Isabella. 
Na fotografickom zábere z obdobia
okolo roku 1900 vidno okrem zreštau-
rovanej brány pred palácom aj drevenú
búdku pre palácovú stráž. Vojaci na strá-
ži boli takým spôsobom chránení pred
nepriazňou počasia. Vo Viedni sa dote-
raz zachovali podobné strážnice. Vojak
na stráži bol oblečený do vtedy bežnej
uniformy a nie do nejakého divadelného
kostýmu. 
Palácová stráž nemá byť len atrakciou
pre turistov ale predovšetkým pohoto-
vostnou ochranou užívateľa paláca, v
tomto prípade hlavy štátu. Terajšie
nevhodné oblečenie palácovej stráže
vzniklo nepochopením slovenskej his-
tórie. Je nevkusné a trápne. Nemá histo-
rické opodstatnenie. 
Je nepodareným hybridom mužského
mestského oblečenia a dedinského muž-
ského kroja 19. storočia. Vrcholom
nevkusu je kombinácia romantického
oblečenia s modernými zbraňami naj-
novšieho modelu. 
Je na čase, aby boli vojaci na stráži pred
rezidenciou prezidenta republiky oble-
čení do uniformy zodpovedajúcej potre-
bám a móde 21. storočia.

Štefan Holčík 
FOTO - archív a Oto Limpus

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány LE
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE

K Ú P I M
stavebný pozemok, 

prípadne so starým domom, 
na zbúranie. 

Len v Bratislave. Platba v hotovosti.

Kontakt: 0903 707 305

ÚČTOVNÍCTVO
Spracovanie: jednoduché a

podvojné účtovníctvo, vrátane
účtovnej závierky a daňových

priznaní, mzdy. SERIÓZNE 
�0911 298 104

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Zasekol sa vám trezor?
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Majster má za

sebou exhibíciu

a dva turnaje
HOKEJ
Hokejový Slovan prežil rušný
august. V jeho úvode privítal hviez-
dy NHL, vzápätí sa fanúšikovia
dozvedeli, aký tím spoza oceánu pri-
cestuje koncom septembra na pria-
teľský zápas do Samsung Arény a
tréner Zdeno Cíger si niekoľko dní
pred začiatkom ligy otestoval formu
hráčov na turnajoch v Bratislave a v
Salzburgu.
Nabitý august sa začal „Večerom hoke-
jových hviezd“, ktorý slušne zaplnil
halu a stretnutím hráčov z NHL proti
Slovanu dal pripomenúť nielen súčas-
né, ale najmä niekdajšie hviezdy slo-
venského hokeja.
Organizátorom sa napríklad podarilo
prehovoriť generálneho manažéra
reprezentácie Petra Bondru, aby si
znovu obul korčule, s kariérou sa zase
symbolicky rozlúčila bývalá opora Slo-
vana Rado Hecl. Nadácia Miroslava
Šatana spolu s Petrom Bondrom odo-
vzdala v rámci stretnutia šeky v hodno-
te 370-tisíc Sk, ktoré išli na charitu a
pomoc postihnutým deťom.
Už o pár dní neskôr vybuchla v Brati-
slave hokejová bomba, funkcionárom
Slovana sa podarilo dostať na Sloven-
sko tím NHL Tampa Bay Lightning.
Hrať sa bude 30. septembra v Samsung
Aréne v Bratislave.
„Boli to ťažké rokovania, ktoré nám
dali poriadne zabrať. Sedeli sme spolu
5 hodín, kým padla definitíva,“ priznal
generálny manažér Maroš Krajči.
Tampa nepricestuje do Európy len na
stretnutie so Slovanom. V Prahe sa
dvakrát stretne s New York Rangers,
okrem toho nastúpi aj v Berlíne proti
Eisbärenu.
Duel s Tampu nebude len hokejovým
sviatkom, ale vyžiada si aj náročnú
organizáciu. Zástupcovia tímu NHL si
už pozreli zázemie štadióna, kabíny,
okrem toho sa musia doriešiť prípadné
zranenia, poistenie, Tampa má mať v
Bratislave dva otvorené tréningy, čo si
vyžiada ďalšie opatrenia od ochranky
až po bezpečnosť návštevníkov. Ceny
vstupeniek sa určia až v najbližších
dňoch, pripravuje sa aj priamy televíz-
ny prenos, ktorý by mal potešiť všet-
kých, čo sa nedostanú na určite vypre-
daný štadión.
„Vieme, že množstvo hráčov v NHL
pochádza z Európy, asi dvadsať priamo
zo Slovenska. Aj preto to bude pre nás
prestížne stretnutie,“ priznal riaditeľ
NHL pre zahraničné vzťahy Tyler Cur-
rie. Samotná Tampa je pre bratislav-
ského fanúšika známa ako bývalý klub
Zdena Cígera, z dnešných hviezd tam
pôsobia Vincent Lecavalier a Martin
St. Louis.
Samotní hokejisti absolvovali posledné
dva predĺžené víkendy zaujímavé tur-
naje. Na domácom Bifrost Cupe skon-
čili tretí, keď v zápase o 3. priečku zdo-
lali HC Košice 4:2. Víťazom sa stali
Pardubice, slovanisti v skupine vyhrali
nad Frederikshavn White Hawks 2:0 a
prehrali s Grazom 3:4.
Pred týždňom hral slovenský majster
na turnaji Red Bulls Salute v rakú-
skom Salzburgu a znovu ho čakal boj
o 3. miesto. Slovan v skupine vyhral
nad nemeckým Kolínom 7:5, prehral
so švajčiarskym Zürich SC Lion 1:4 a
v stretnutí o bronz podľahol SKA
Petrohrad 2:3. (db)

FUTBAL
Posledné tri týždne nepriniesli do
kabín bratislavských corgoňligistov
veľa spokojnosti. Slovan síce v derby
zničil Petržalku po výhre 4:1, no týž-
deň predtým a týždeň nato prehral v
Zlatých Moravciach a v Žiline. Ešte
horšie však skončila Petržalka.
Majster spred pár mesiacov si najskôr
odložil ligový duel s Trnavou, no
potom prišli tri kruté údery. Najskôr
prehra v Turíne 0:4, potom spomínaný
výprask na Tehelnom poli a poslednou
ranou do zdecimovaných a preriednu-
tých fanúšikovských radov bola domá-
ca prehra 2:3 s Košicami.
Kým prvý výsledok bol logickým
vyústením kvality Juventusu a Artme-
die, nečakané zakolísanie so Slova-
nom, ale najmä hra spolu s vystupova-
ním hráčov i realizačného tímu, ktorí
sa dali strhnúť slovanistickými tribúna-
mi ukázali, že súčasná Petržalka preží-
va jedno z najťažších období posled-
ných rokov.
Vari najviac doľahli prehry na trénera
Vladimíra Weissa, ktorý si určite ne-
predstavoval takýto prechod na repre-
zentačnú lavičku: „Som smutný, je
pravdou, že takto som si rozlúčku s
Petržalkou nepredstavoval. Tieto pre-
hry ma však určite nezdolajú, ale ešte
viac posilnia. Ja sa dopredu nikdy
nevzdám,,“ tvrdil po stretnutí s Košica-
mi, ktoré naznačilo, že loď s mnohými
trhlinami ako prví opustili fanúšikovia.
Na Pasienky prišiel vedúci tím tabuľ-
ky, no diváci namiesto toho, aby
Artmediu povzbudili, zostali doma a
usporiadatelia mali čo robiť, aby nará-
tali aspoň 750 predaných vstupeniek. 
Pre samotného Weissa sú ligové prehry
o to nepríjemnejšie, že sa k nim prida-
la aj reprezentačná s Gréckom. Dnes už
bývalý kormidelník Artmedie si preto
vylial srdce: „Možno sa to všetko malo
takto stať a možno si niektorí ľudia z
nášho klubu aj tak želali... Chceli, aby
som prežil ťažké obdobie. Ja som však

mal tento klub rád, takúto rozlúčku
som si nepredstavoval,“ konštatoval
Vladimír Weiss a doplnil, že nevie, či si
proti Juventusu ešte sadne na lavičku:
„Neviem, či ma tam vedenie chce.
Doteraz mi nikto nepovedal, na čom
som, čo ma mrzí.“
Vzápätí po jeho slovách reagoval gene-
rálny manažér Petr Kašpar, ktorý vylú-
čil, že by Weiss nebol proti Starej dáme
trénerom Artmedie: „Bude ním podľa
dohody až do skončenia nášho účinko-
vania v Lige majstrov. Nebol by tam
len vtedy, keby sám nechcel!“ Petr
Kašpar potvrdil aj najpravdepodobnej-
šiu verziu nového kormideníka, kto-

rým by sa zrejme mal stať Weissov
asistent Michal Hipp.
Svoje problémy má aj Slovan, ale kým
v Petržalke sú skôr mimofutbalové, tie
na Tehelnom poli sa týkajú najmä hľa-
danie strelca. Belasí totiž okrem duelu
s Petržalkou doplácajú na žalostnú
koncovku, kvôli ktorej prišli o body v
Zlatých Moravciach a cez víkend aj v
Žiline. „Góly v takýchto zápasoch chý-
bajú dvojnásobne. Škoda, že sme ich
nedali, pretože takto logicky nezíska-
vame body. Nič sa nedá robiť, musíme
na tom popracovať,“ povedal tréner
Ladislav Pecko po stretnutí pod Dub-
ňom. Dušan Blaško

Sad Janka

Kráľa bude mať

bežecký areál
ATLETIKA
Bratislavčania sa môžu tešiť na prvé
bežecké centrum. Vzniklo v Sade
Janka Kráľa a jeho slávnostné otvo-
renie je naplánované na nedeľu 31.
augusta.
Areál otvoria preteky na 10 kilometrov,
v ktorých sa predstavia bežci všetkých
vekových kategórii. Záujemcovia sa
môžu prihlasovať v deň behu od 8.00 h
pri altánku oproti bývalému futbalové-
mu štadiónu Artmedie. Pre všetkých je
zabezpečené občerstvenie, najrýchlejší
dostanú ceny od sponzora a mestskej
časti Petržalka.
Celé bežecké centrum je v Sade Janka
Kráľa a jeho organizátori pripravili dva
okruhy s rôznou dĺžkou trate. Tzv. žltý
okruh má kilometer, zelený dva kilo-
metre. Počas behu sa dajú, samozrej-
me, kombinovať, takže každý bežec si
ich môže prispôsobiť svojim schopnos-
tiam. Zabehať si môže prísť ktokoľvek,
každý štvrtok medzi 16.00 a 20.00 h
bude v areáli autobus s atletickým tré-
nerom, ktorý najmä rekreačným bež-
com poradí pri rozcvičke a stanovení
tempa. 
Záujemcovia si navyše môžu požičať
atletickú obuv a náramok, ktorý zazna-
mená údaje o behu, prenesie ho na
webovú stránku a zapojí ich tak do
celosvetovej skupiny bežcov. Areál v
Sade Janka Kráľa nemá zostať v Brati-
slave jediný, v blízkom čase majú
vyrásť ešte dva. (db) 

Beh pre život

odštartujú

13. septembra
BRATISLAVA
Bratislavčania môžu od 13. septembra
svojím behom podporiť výskum onko-
logických ochorení. V rámci projektu
Beh pre život sa bude behať každý týž-
deň od septembra do októbra v piatich
krajských mestách.
Ide o sériu piatich nesúťažných behov
určených pre verejnosť, ktoré v spolu-
práci s Nadáciou pre výskum rakoviny
a Pražským medzinárodným marató-
nom organizuje spoločnosť Tesco Sto-
res SR.
Okrem hlavného mesta sú zapojené aj
ďalšie slovenské mestá Nitra, Prešov,
Banská Bystrica a Žilina. Cieľom je
podľa organizátorov vyzbierať milión
korún na výskum rakoviny a plánom je
zapojiť do tejto novej akcie až 5000
ľudí. 
Obyvatelia môžu prispieť buď zaplate-
ním štartovného, ktoré je pre dospelých
200 korún a deti od 6 rokov 100 korún,
alebo tým, že si kúpia darčekové pred-
mety. Prispieť bude možné aj priamym
prevodom na účet Nadácie pre
Výskum rakoviny či zaslaním darcov-
skej sms.
Štart a cieľ štvorkilometrovej trasy,
ktorú možno prebehnúť, alebo prejsť
chôdzou, bude pri obchodnom dome v
centre. V každom meste sa bude behať
vždy v sobotu o 15. hodine. (rob)

Petržalka prehráva doma aj vonku,

Slovan stráca body najmä u súperov

P R E D Á M E
obchodné priestory 

o výmere 15 až 100 m2

v obchodnom centre v Karlovej Vsi.
Bližšie informácie:

obchodnepriestory@azet.sk

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky

HĽADÁME:

MUŽOV DO VÝROBY,
kde sa strihá a ohýba 

betonárska oceľ
PONÚKAME:

výroba je nová a kompletne zateplená hala v Ivánke
pri Dunaji, Pracuje sa na nových plne automatizova-
ných strojoch. Bývanie zabezpečené zadarmo pria-
mo v areáli nad administratívou, motivačné ohod-

notenie, možnosť pracovať aj na živnosť.

Kontakt: PBferrflex, s.r.o., tel.: Ing. Gabčo: 0915 895 441 Exkluzívna 
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

• Typy bytov : 2 a 4 - izbové
• Výmera : od 64,2 do 145,6 m2

• Stavba skolaudovaná
• Nadštandardné vybavenie bytov 

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

BADUCCI, s.r.o., Mostová 2 (Carlton Savoy)
Tel.: 5464 7365-9 Mobil: 0915 538 683

www.bytcorp.sk

Košičan Viazanko (vpredu) zastavil Petržalčana Clebera. FOTO - TASR

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk
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Bachovým 

partnerom bude

Capricornus
HUDBA
V Novom evanjelickom kostole na
Legionárskej ulici zaznie v pondelok
1. septembra 2008 o 19.00 h už 9.
koncert cyklu Bach - kantáty so
Solamente naturali. 
V 9. koncerte cyklu Bach - kantáty so
Solamente naturali zaznejú dve kantáty
J. S. Bacha určené pre 15. nedeľu po
sv. Trojici, ktorá tohto roku pripadá na
nedeľu 31. augusta. Budú to 17. a 18.
kantáta uvedené v cykle. 
Bachovým partnerom na tomto kon-
certe bude 380-ročný jubilant Samuel
Friedrich Capricornus, rodák z morav-
ských Šardíc (21. 12. 1628), ktorý
pôsobil v rokoch 1652 - 1657 v Brati-
slave ako hudobný riaditeľ v evanjelic-
kom Kostole sv. Trojice (dnes Jezuit-
ský). Svoju profesionálnu i životnú púť
zavŕšil ako dvorný kapelník v Stuttgar-
te (10. 11. 1665).
Na koncerte zaznie aj jeho skladba zo
zbierky Opus Musicum (1655), ktorú
skomponoval práve v Bratislave.
Účinkuje Orchester Solamente natura-
li pod umeleckým vedením Miloša
Valenta, Hiroko Kouda (soprán,
Japonsko), Mária Henselová (alt),
Marián Olszewski (tenor), Matúš
Trávniček (bas), Paolo Bacchin (trúb-
ka, Taliansko).
Vstupné je 130 Sk/80 Sk seniori, ZŤP,
hodinu pred koncertom pri kostole 150
Sk/100 Sk. Žiaci a študenti majú
voľný vstup. (dš)

Egon Krák 

v Slovenskej 

filharmónii
HUDBA
V Koncertnej sieni Slovenskej fil-
harmónie bude 11. septembra 2008
o 19.00 h mimoriadny koncert. 
V premiére zaznie dielo slovenského
skladateľa Egona Kráka Missa pro
defunctis - Rekviem pre sóla, chlap-
čenský zbor, miešaný zbor, organ a
orchester.
Vstupenky budú v predaji v pokladnici
Slovenskej filharmónie, Suchoňovo
námestie 1 od 1. septembra 2008 alebo
v sieťach eventim a Ticketportal. (dš)

Súčasné 

sochárstvo 

v Galérii Medium
VÝSTAVA
Pod názvom We/You/Together otvori-
li v Galérii Medium na Hviezdoslavo-
vom námestí 18 výstavu, ktorá odha-
ľuje dimenzie súčasného sochárstva.
Ide o prezentáciu viacerých autorských
názorov k problematike súčasného
sochárstva. Zahŕňa práce od klasickej
sochy z tradičných materiálov až po
experimentálne priestorové objekty. 
Výstava je putovná a Bratislava je jej
poslednou zastávkou po Poľsku, Českej
republike a po Maďarsku. Predstavujú sa
na nej renomovaní autori strednej gene-
rácie napr. Jiří Příhoda, Ádám Szabó,
Bogdan Wajberg, Lenka Klodová... 
Slovenská časť projektu nekopírovala
zabehaný tradičný systém verejných
sochárskych sympózií. To znamená, že
neprezentovala tvorcov pri procese
tvorby diel ako hlavnú vizuálnu atrak-
ciu podujatia pre širokú verejnosť. Cie-
ľom bolo vytvoriť priestor pre sústrede-
nú prácu v plne technologicky vybave-
nom a pre verejnosť uzavretom prostre-
dí výtvarnej vysokej školy. (dš)

Slovenské 

a nórske umenie

v kontakte 
VÝSTAVA
Pod názvom Contact-Kontakt otvo-
rili vo výstavných priestoroch Slo-
venskej výtvarnej únie na Dostojev-
ského rade 2 výstavu súčasného
nórskeho a slovenského umenia.
Projekt je koncipovaný ako prezentá-
cia maľby, grafiky, priestorových
inštalácií vrátane sochárskych artefak-
tov a videoinštalácií. Cieľom je upo-
zorniť na súčasnú nórsku a slovenskú
tvorbu ako konfrontácie umeleckých
trendov.
Prvá spoločná prehliadka potrvá do
11. septembra 2008. Otvorené je
denne okrem pondelka od 12.00 do
18.00 h. (dš)

Bratislavský hrad opäť ožije remeslami
FESTIVAL
Aj keď Bratislavský hrad počas
rekonštrukcie zdobí v súčasnosti
skôr stavbárske lešenie, počas Dní
majstrov na Hrade ožijú parkové
plochy v jeho okolí folklórom, tra-
dičnými krojmi a odevmi z rôznych
oblastí Slovenska či ľudovými
hudobnými nástrojmi.
Dni majstrov na Hrade sa tento rok
uskutočnia v poslednú augustovú ne-
deľu a v prvý septembrový deň, 31.
augusta a 1. septembra 2008 sa teda
nad Bratislavou zídu remeselníci z
celého Slovenska, aby obyvateľom
hlavného mesta predviedli svoje ume-
nie. Ich počet, ktorý sa pohybuje
okolo čísla sto, len naznačuje kvanti-

tu a rozsah podujatia, kvalitu si
návštevníci v spolupráci s majstrami
remesiel určia sami. Mali by ju zaru-
čiť rôzne zábavné i kultúrne poduja-
tia, festival totiž okrem remesiel
ponúkne aj ďalší pestrý program -
školu remesiel pre deti, bábkové
divadlá, hudobné vystúpenia, tradič-
né krajové jedlá.
K lákadlám podujatia budú určite pat-
riť dve prehliadky ľudových krojov -
špeciálne na tému slávnostného sva-
dobného odevu z vybraných regiónov
(Liptovské Sliače, Starý Tekov, Hru-
šov, Kozárovce a ďalšie). 
Festival zahŕňa všehochuť rôznych
jedál. Na jednej scéne, pod holým
nebom, odohrá svoje predstavenie báb-

kové divadlo Piraňa (31. augusta o
11.00 h), odznie Folklór na Hrade (31.
augusta o 10.00 a 13.00 h) a predstaví
sa tradičné bábkové divadlo Teatro
Carnevalo (31. augusta o 14.00 h).
V nedeľu o 15.00 h je naplánovaná aj
prehliadka ľudových nástrojov a ode-
vov. O 17.00 h vystúpi Stano Palúch a
Pacora Trio. Hudba, tanec, spev, kroje,
bábkové divadlo a ľudové umenie
budú hlavnou náplňou aj pondelňajšie-
ho folklórneho dňa. Počas obidvoch
dní si môžu všetci účastníci festivalu
užiť voľné vyhrávanie ľudových muzi-
kantov. Pozoruhodné bude aj živé
múzeum domácich prác. Vstup na
Hrad je počas oboch dní od 10.00 do
18.00 h voľný. Dáša Šebanová

Národná galéria oslavuje šesťdesiatku
VÝSTAVA
Slovenská národná galéria pri príle-
žitosti osláv 60. výročia svojho zalo-
ženia pripravila v Esterházyho palá-
ci výnimočnú výstavu, ktorá prezen-
tuje 111 diel zo zbierok SNG.
Okrem slávnych gotických diel galéria
vystavuje nemenej dôležité diela baro-
kových umelcov. Po prvýkrát je v
takomto kontexte vystavená kolekcia
najlepších obrazov zo zbierky starého
európskeho umenia či starej grafiky. 
Práce zahraničných autorov zaradili aj

do výberu 20. storočia. Pri výbere diel
vystupovala do popredia snaha neopo-
menúť dôležitých autorov a ich obraz-
mi, sochami či inštaláciami zastúpiť
každé obdobie 20. storočia. Výber však
reflektuje aj súčasné umenie - objektmi
a inštaláciami.
Verný obraz dlhoročnej zbierkotvornej
činnosti SNG nemohol byť ochudob-
nený o príklady z fotografie - čoraz
častejšie uplatňovanej aj vo výstavnej
dramaturgii galérie. V menšej miere na
výstave mohli zohľadniť diela archi-

tektúry a umeleckého remesla, scéno-
grafie či dizajnu a aspoň jedným obra-
zom reprezentovať zbierku naivného
umenia. 
Súčasťou knihy, vychádzajúcej v slo-
venskom i v anglickom jazyku, sú kva-
litné reprodukcie všetkých 111 diel,
ako aj stručné dejiny Slovenskej národ-
nej galérie v úvodnej kapitole od jej
generálnej riaditeľky Kataríny Bajcu-
rovej. Výstavu s názvom 111 diel zo
zbierok SNG si návštevníci môžu
pozrieť do 5. októbra. (dš)

Návštevníci sa môžu tešiť aj na majstrov, ktorí pripomenú slávu slovenských kováčov... FOTO - M. Pokorný

18. ročník festivalu tradičných remesiel a ľudových výrob
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Organizátori: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, BKIS, Hlavné mesto SR Bratislava,
Kancelária Národnej rady SR

Festival usporiadaný pri príležitosti osláv Dňa Ústavy SR

DNI MAJSTROV
na Hrade 2008

31. august – 1. september 2008areál Bratislavského hradu

NEDEĽA: 10,00 - 18,00
PONDELOK: 10,00 - 18,00

v s tup v oľn ý

OTVÁRAME 
V SEPTEMBRI !!!
NOVÉ DETSKÉ CENTRUM

Komárovská 37 Bratislava II

WEB: www.smajliksro.sk
TEL: 0903 772 277

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk
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SOBOTA 30. august
� 10.00 - Devín 2008: Festival historic-
kého šermu, hudby, tanca a remesiel, 5.
ročník trojdňového podujatia, Devínske
bralo ožije vystúpeniami historického
šermu od dôb Vikingov až po barok, jeho
múry sa budú otriasať bojovým krikom
Normanov i salvami mušketierov, hrad
Devín, jednodňové vstupné: 180 Sk dospe-
lí, 140 Sk zľavnené
� 15.00 - Danka a Janka, účinkuje Teatro
Neline, z cyklu Rodinné Zoologiády, ZOO,
vstupné v cene vstupenky do ZOO
� 16.00 - Svätá omša pre pútnikov a cti-
teľov blahoslavenej sestry Zdenky, hlavný
celebrant ThDr. Gabriel Brendza cirkevný
historik v kňazskom seminári Badíne, kostol
Svätého kríža, Podunajské Biskupice
� 17.00 - ŠK Slovan Bratislava - Nitra,
futbalová Corgoň liga, Tehelné pole
� 18.00 - Aligator rock night, Aligator
Rock Pub, Laurinská ulica 7
� 20.00 - Václav, filmové predstavenie,
réžia: Jiří Vejdělek, 2007, Festival Letný
bažant kinematograf, Hlavné námestie,
vstup bezplatný

Uprising Reggae Festival
Prehliadka toho najlepšieho z reggae, dan-
cehallovej a hip-hopovej scény, Zlaté Piesky
� 13.00 - Red guy sound experience (SK)
� 14.00 - Wassigan (JAM)
� 15.15 - H16 (SK)
� 16.30 - Moja Reč a Komplot Band (SK)
� 17.45 - Jamalski (USA)
� 19.30 - La Jam (FR)
� 20.45 - Million Stylez (SWE)
� 22.15 - Macka B & Roots Ragga Band (UK)
� 00.15 - Zion Train (UK)
� 02.00 - Hypnotix (CZ)

NEDEĽA 31. august
� 9.00 - Back2school, program pre deti,
ZOO Bratislava
� 10.00 - Devín 2008: Festival historic-
kého šermu, hudby, tanca a remesiel, hrad
Devín, jednodňové vstupné: 180 Sk dospelí,
140 Sk zľavnené

� 10.00 - Dni majstrov na Hrade, 18. roč-
ník festivalu tradičných remesiel a ľudových
výrob spojený s hudobnými prezentáciami

regiónov Slovenska, areál Bratislavského
hradu - Západná terasa
� 11.00 - Lastovičie rozprávky, divadelné
predstavenie pre deti, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho 5
� 14.00 - Veľká starohájska steeplechase,
dostihy, Závodisko, Starý háj
� 16.00 - Komediantské popoludnie, Ba-
jaja, Teátr Víti Marčíka, Vojtech Vrtek a
Orchestr Péro za kloboukem, Bibiana, Pans-
ká 41
� 17.00 - Klauniáda, účinkuje: Umelecká
agentúra Elma, záhrada Leberfinger, Sad
Janka Kráľa
� 18.00 - SúborPetra Kuštára, promenád-
ny koncert, Hudobný altánok, Hviezdosla-
vovo námestie
� 20.00 - Komediantský večer, Rómeo a
Júlia, Teátr Víti Marčíka, Vojtech Vrtek a
Orchestr Péro za kloboukem, Bibiana, Pans-
ká 41
� 20.00 - Tajnosti, filmové predstavenie,
réžia: Alice Nellis, 2007, Festival Letný

bažant kinematograf, Hlavné námestie,
vstup bezplatný
� 21.00 - Maroš Buocik, Katarína Kešja-
rová: Ghana, Cestovateľské lesné kino,
Horáreň Horský park, Lesná 1
� 21.00  - Road Kill Zombies, Altare, Ran-
dal Klub, Karpatská 2

PONDELOK 1. september
� 10.00 - Dni majstrov na Hrade, 18. roč-
ník festivalu tradičných remesiel a ľudových
výrob spojený s hudobnými prezentáciami
regiónov Slovenska, areál Bratislavského
hradu - Západná terasa 
� 19.00 - Bach - Capricornus, 9. koncert
cyklu Bach - kantáty so Solamente naturali,
Nový evanjelický kostol 
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - Vratné láhve, filmové predstave-
nie, réžia: Jan Svěrák, 2007, Festival Letný
bažant kinematograf, Hlavné námestie,
vstup bezplatný
� 20.00 - Zlaté husle pod Hradom,
Orchester Zlaté husle, sólisti: Adriana Kuče-
rová (soprán), Dalibor Jenis (barytón) a Dali-
bor Karvay (husle), Incheba Expo Aréna,
Viedenská cesta
� 21.00 - Bassline.sk by dj Smoly, Semtex
(Elektro), Klub Radosť, Obchodná 48

UTOROK 2. september
� 18.00 - Grexa, koncert, Aligator Rock
Pub, Laurinská ulica 7

� 20.00 - Polčas rozpadu, filmové predsta-
venie, réžia: Vlado Fischer, 2007, Festival
Letný bažant kinematograf, Hlavné námes-
tie, vstup bezplatný
� 21.00 - Mood Session by djs Miguel
(Elektro), koncert Klub Radosť, Obchod-
ná ulica 48

STREDA 3. september
� 18.00 - Chopeš - meč faraónov, poduja-
tie pri príležitosti ukončenia výstavy Théby,
mesto bohov a faraónov, ukážky bojových
umení, ohňová show, rozprávanie o živote a
zvykoch Egypťanov ako aj ochutnávka
egyptských špecialít, Výstavný pavilón Pod-
hradie, II. poschodie, Žižkova ulica 16 
� 18.00 - Psycho3p, koncert, Aligator Rock
Pub, Laurinská ulica 7
� 20.00 - Medvídek, filmové predstavenie,
réžia: Jan Hřebejk, 2007, Festival Letný
bažant kinematograf, Hlavné námestie,
vstup bezplatný
� 20.30 - Miloš Karásek: Život na mieru,
Divadlo Alex. Duchnoviča, Prešov, Nádvo-
rie Zichyho paláca

ŠTVRTOK 4. september
� 15.00 - Komorný koncert k stému
výročiu narodenia Eugena Suchoňa,
účinkuje Dámsky komorný orchester, diri-
gentka: Elena Šarayová - Kováčová, Liszto-
va záhrada 
� 18.00 - Večer s piesňami Ericha Zeisla,
Judith Kopecky (Viedeň, soprán), Julia Tin-
hof (Viedeň, klavír), Mozartova sieň Rakú-
skeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 18.00 - Whatever, koncert, Aligator Rock
Pub, Laurinská ulica 7  
� 21.00 - ZrožkaTroška by djs Bororo al
Aparato (Elektro), koncert, Klub Radosť,
Obchodná 48

PIATOK 5. september
� 12.00 - Bratislavský jarmok, potrvá do
nedele 7. septembra, Hviezdoslavovo
námestie
� 10.00 - Barón Prášil, alebo farebný širo-
kouhlý sen penzistu Jozefa Prášila, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné

tanečné stretnutie staršej a strednej generá-
cie, Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28
� 18.00 - Dychová hudba Račianka,
Hudobný altánok, Hviezdoslavovo námestie
� 18.00  - Aligator rock nigh, koncert, Ali-
gator Rock Pub, Laurinská ulica 7 
� 21.00  - warm_up Beautiful Things by
Pico, Fester (Elektro), koncert Klub
Radosť, Obchodná 48

VÝSTAVY
� SalvadorDaliX / KristoferPaetau, Kre-
ssling Gallery, Zamočnícka 8, potrvá do 28.
septembra
� Sindibád a tí druhí, Bibiana, Panská 41
� Lena Kušnieriková: Hudba vo fotogra-
fii, Úsek hudobnej a umenovednej literatúry,
Kapucínska 1, potrvá do októbra
� Šport a osobnosti - alebo čo nenájdete v
encyklopédii športu, Slovenské národné
múzeum, Vajanského nábrežie 2, potrvá do
31. septembra
�Milan Laluha: Obrazy, výstava zo zbie-
rok Slovenskej národnej galérie, Slovenské
národné múzeum, Vajanského nábrežie 2,
potrvá do 14. septembra
� Katka Schrotterová: Hodvábna fiesta,
vernisáž 5. septembra o 17.00 h., MKC,
Školská 14, potrvá do 30. septembra
� Janka Kolíková - Brisudová: Zo zeme
zrodené, Via Galéria, Michalská 12, potrvá
do konca augusta
� Veronika Rónaiová: REALizácie,
GMB, Pálffyho palác, Panská 19, potrvá do
17. septembra
� Peter Daniš: Nočné mestá, GUBA -
Galéria umenia, Galvaniho 7, potrvá do 16.
januára 2009
� Cirkus, výstava o zanikajúcom magic-
kom svete cirkusu, Bibiana, Panská 41,
potrvá do16. novembra
� Svet v kroji - bábiky z Poľska a zo
sveta, Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, potrvá
do 13. septembra 
� Ladislav Bielik: Výstava v parku 1968
-2008, Šafárikovo námestie, potrvá do 12.
septembra
� Eugen Suchoň: Tvorca národnej
opery, Slovenské národné múzeum, Vajan-
ského nábrežie 2, potrvá do 31. októbra
� Radostina Doganova: Maľba, Galéria
GUBA, Galvaniho 7, potrvá do 27. októbra 
� Ivan Zubaľ: Portréty Andreja Šebana,
GUBA - Galéria umenia, Galvaniho 7,
potrvá do 24. októbra
� Zo života škriatkov, interaktívna výsta-
va, Bibiana, Panská ul., potrvá do 14. sep-
tembra

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

vyjdú opäť o týždeň
4. septembra 2008
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