
O niektorých podstatných doprav-
ných opatreniach a obmedzeniach
na Letisku M. R. Štefánika, ale aj o
parkovaní a mestskej hromadnej
doprave sme sa pozhovárali s hovor-
kyňou Letiska Bratislava Danou
MADUNICKOU.
- Na Letisku Bratislava platí už niekoľ-
ko dní iná organizácia dopravy, na akú
boli vodiči, ale aj chodci doteraz zvyk-
nutí. Zmeny v doprave si vyžiadala
výstavba nového letiskového terminálu
a priľahlých komunikácií. V súčasnos-
ti je zakázaný vjazd do pruhu nachá-
dzajúceho sa bezprostredne pred odle-
tovým terminálom. Vstupu do vyhra-
denej zóny bráni vjazdová závora.
Ako je to v súčasnosti s parkovaním
na letisku? 
- Pätnásťminútové státie zadarmo na
hlavnom letiskovom parkovisku stále
platí na vyloženie a naloženie batožiny.

Vzhľadom na ďalšie stavebné práce
bol výjazd z hlavného parkoviska pre-
sunutý do jeho zadnej časti, najviac
vzdialenej od letiskových terminálov.
Parkovací poplatok je možné v hoto-
vosti zaplatiť v parkovacích automa-
toch, alebo platobnou kartou u obsluhy
parkoviska. Dopravné zmeny sú pod-
porené novým zvislým i vodorovným
dopravným značením a vodiči by tu
mali znížiť rýchlosť a dôsledne sledo-
vať značky. 
Je letisko spokojné s mestskou hro-
madnou dopravou do tejto lokality a
s prepojením na mesto?
- Letisko dlhodobo eviduje záujem
cestujúcich o spojenie letiska s autobu-
sovou stanicou Mlynské nivy pro-
stredníctvom mestskej hromadnej

dopravy. Toto spojenie v súčasnosti
chýba. Rovnako máme záujem na
skvalitnení služieb nielen na linke
číslo 61, ale všeobecne v dostupnosti
letiska ďalšími prostriedkami mestskej
hromadnej dopravy. Pochvaľujeme si
nedávne prepojenie letiska s Petržal-
kou prostredníctvom linky číslo 96.
Komfort cestovania by zvýšilo i zara-
denie špeciálnych autobusov na linky
na letisko so samostatným priestorom
na batožinu.
Na letisku pribudla nedávno nová
asfaltová komunikácia a zastávky,
tie sú však bez lavičiek...
- Cesta slúži ako nástupisko a výstupis-
ko MHD a zmluvných autobusových
spoločností leteckých dopravcov. Na
nových zastávkach síce zatiaľ ešte nie
sú lavičky, no mali by pribudnúť v
krátkom čase.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Prebiehaniu

cez Panónsku

cestu už bránia

osadené panely
PETRŽALKA
Okrem zábradlia bráni prebiehaniu
chodcov cez frekventovanú Panón-
sku cestu za Novým mostom už aj
množstvo panelov. Mesto ich osadilo
minulý týždeň, pretože predĺženie
zábradlia o niekoľko metrov sa uká-
zalo ako nedostatočné.
Na Panónskej ceste pribudlo spolu 25
panelov v celkovej dĺžke asi 100
metrov. Cena s montážou bola 14 000
eur a zábrana je v súčasností dlhá 227
metrov. 
Dôvodom osadenia zábradlia i panelov
bolo zabrániť nebezpečnému prebeho-
vaniu ľudí po vystúpení z autobusu na
zastávke MHD pred Auparkom na
frekventovanej štvorpruhovej Panón-
skej ceste. Spočiatku magistrát predĺžil
len zábradlie o niekoľko metrov. Toto
opatrenie sa však minulo účinkom,
pretože mnohí chodci si cestu do
nákupného centra ďalej skracovali obí-
dením zábran. Ohrozovali pritom nie-
len seba, ale aj ostatných účastníkov
cestnej premávky. 
Po dobudovaní druhej, administratív-
nej časti nákupného centra Aupark,
investor vybudoval lávku k zastávke
MHD priamo zo svojej budovy, ale len
v smere do centra mesta. K vybudova-
niu prípadného nadjazdu alebo tunela
na druhej strane komunikácie, teda od
zastávky pre cestujúcich v smere z
mesta, sa neodhodlal. Zástupca inves-
tora nedávno pre Bratislavské noviny
uviedol, že spoločnosť je ochotná spo-
lupracovať spolu s mestom na riešení
nebezpečných dopravných situácií,
ktoré vznikajú pri prebiehaní chodcov
cez cestu. (rob)

V Bratislave

bude Anastacia,

vyhrajte lístky!
REDAKCIA
Od pondelka 31. augusta 2009 majú
čitatelia Bratislavských novín mož-
nosť vyhrať voľné vstupenky na
bratislavský koncert speváčky Anas-
tacia, ktorý bude v sobotu 5. sep-
tembra 2009 o 19.00 h v Sibamac
Aréne NTC.
Stačí kliknúť na www.banoviny.sk,
zapojiť sa do súťaže - správne odpove-
dať na súťažnú otázku, vyplniť kon-
taktný formulár - a mať šťastie v žrebo-
vaní o päť vstupeniek pre dve osoby na
sobotňajší koncert.
Pozor, súťažíme len 3 dni - od pondelka
31. augusta do stredy 2. septembra 2009.
Kliknite na www.banoviny.sk a choďte
na koncert Anastacia! (red)
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RUŽINOV
Novým trávnikom, ktorý je položený
na električkovej trati na obnovenej
časti Záhradníckej ulice, dostala táto
časť mesta úplne iný rozmer a cha-
rakter. Tráva na  trati je v hlavnom
meste vôbec prvým pilotným projek-
tom DPB a.s.
Trávnik nasadil dopravca podľa vzoru
iných miest, napríklad Prahy a Viedne.
Zatrávnenie je súčasťou odovzdania
celého nového úseku štvorpruhovej
Záhradníckej ulice do užívania, v časti
od Miletičovej po Líščie nivy.
Podľa informácií predsedu predstaven-
stva DPB Branislava Zahradníka tráv-
nik položili v dĺžke 473 metrov na plo-

che 3060 štvorcových metrov. Celkové
náklady sú 400 000 eur. Okrem osade-
nia trávnika je v nich zahrnuté aj polo-
ženie gumených tesniacich dosiek,
ktoré oddelia trávnik od koľajníc. Pod
trávnikom je vrstva obohateného lávo-
vého granulátu, na ktorý položili vrstvu
obohatenej zmesi zeminy. Okrem toho
je po celej dĺžke trávnatej plochy nain-
štalované zavlažovacie zariadenie,
ktoré má striekať v noci v čase od jed-
nej hodiny do štvrtej ráno. 
Výhodou nového trávnika na električ-
kovej trati má byť podľa B. Zahradní-
ka predpokladané zníženie hlučnosti o
desať decibelov, ale aj zníženie miery
vibrácie o 50 percent. V prípade, že sa

trávnik ujme a osvedčí, dopravca chce
pokračovať v jeho osádzaní tam, kde
budú budovať nové trate, alebo pri
rekonštrukcii starých úsekov. 
Druhá etapa rekonštrukcie Záhradníc-
kej ulice sa v týchto dňoch končí.
Podľa mesta má byť nový úsek komu-
nikácie omnoho bezpečnejší a moder-
nejší. Druhá etapa sa týkala obnovy
starej časti komunikácie, ktorá dostala
nový asfaltový koberec, obrubníky a
zábradlie. Pod cestou je aj nové vodo-
vodné potrubie. Predpokladané nákla-
dy na druhú etapu boli 1,33 milióna eur
a Generálny investor Bratislava rátal s
kompletným otvorením nového úseku
pôvodne od 2. septembra 2009. (rob)

Koľaje na Záhradníckej ulici zatrávnili
Nový trávnik na električkovej trati osvieži celú cestu do Ružinova. FOTO - Oto Limpus

Letisko chce prepojenie na autobusy

Dušan Uhrin 

skončil, Slovan

teraz povedie 

Michal Hipp
BRATISLAVA
Len niečo vyše dvoch mesiacov trval
pobyt Dušana Uhrina na Tehelnom
poli. Český kormidelník nedokázal s
futbalistami ŠK Slovan postúpiť do
základnej skupiny Ligy majstrov,
nedostal sa ani do Európskej ligy, a
tak ohlásil svoju rozlúčku. Jeho ná-
stupcom sa stal Michal Hipp.
Uhrinovo rozhodnutie padlo po nedeľ-
ňajšej prehre v Prešove, kde belasí
podľahli 0:3, čím uzavreli nevydarený
týždeň s domácou remízou 1:1 proti
Petržalke a debaklom 0:5 v Amsterda-
me. „Mužstvo potrebuje nový impulz,”
vyhlásil český tréner bezprostredne po
prešovskom dueli a potvrdil tak šumy o
jeho rozlúčke, ktoré sa objavili už pred
niekoľkými dňami. 
Funkcionárom Slovana teda nevyšiel
ťah s angažovaním skúseného kormi-
delníka, ktorý tesne pred začiatkom
súťaže nahradil Ladislava Pecka. Uhri-
novo bratislavské účinkovanie však
nebolo pre belasých iba nevydarenou
anabázou. Skúsený tréner vniesol do
klubového života aj nové myšlienky,
sebakritiku, zážitkom bolo jeho mimo-
futbalové vystupovanie.
Len deň po definitívnom Uhrinovom
odstúpení našli funkcionári belasých
náhradu. Novým kormidelníkom sa
stal doterajší tréner Petržalky Michal
Hipp. V súvislosti s jeho osobou sa
spomínal Slovan už v lete, ešte inten-
zívnejšie to bolo po prehre 0:5 v
Amsterdame. Proti okamžitému prí-
chodu M. Hippa hovoril len fakt, že už
v pondelok by sa mal zapojiť do prípra-
vy slovenskej reprezentácie a so Slova-
nom by tak strávil iba necelý týždeň.
Hneď potom by odišiel a vrátil by sa až
po jedenástich dňoch.
V prospech jeho príchodu zase hovoria
skúsenosti z Petržalky, navyše na
novom pôsobisku nájde viacerých
bývalých zverencov (Petráš, Kozák,
Halenár, Obžera, Sylvestr...), takže
zoznamovanie s kádrom potrvá učite
kratšie, ako v prípade Dušana Uhrina. 
Podľa vedenia klubu, zmení sa aj reali-
začný tím a jeho nové obsadenie by
malo byť známe v najbližších dňoch.
Slovanisti však dobre vedia, že do
budúcnosti nepostačia iba zmeny na
trénerskej lavičke, ale radikálne rezy sa
musia dotknúť aj samotného kádra. V
tejto súvislosti sa už objavili informá-
cie, že do Slovana mieria dvaja defen-
zívni stredopoliari - Guédé z Petržalky
a Kopúnek z Trnavy.  Je však otázne,
ako by týchto hráčov prijali fanúšiko-
via, keďže Petržalčan bol odmietaný už
pred rokom a Kopúnek by zase prišiel
z klubu, ktorý je hlavným konkuren-
tom Slovana!   (db)



STARÉ MESTO
Definitívna podoba dunajského
nábrežia, najmä na úseku medzi Sta-
rým a Novým mostom, zatiaľ nie je
známa. A to napriek tomu, že proti-
povodňová ochrana na území Staré-
ho Mesta by mala byť hotová do
konca tohto roka.
Z magistrátu sme dostali vyjadrenie,
podľa ktorého majú byť v súvislosti s
dobudovaním protipovodňových opat-
rení na časti nábrežia medzi Starým a
Novým mostom doriešené aj priestory
existujúcej promenády. „Dotvorí ich
nová dlažba, pribudnú prvky drobnej
architektúry, osvetlenie - všetko v konti-
nuite s už jestvujúcou pešou zónou v
centre Starého Mesta,“ píše v stanovis-
ku magistrát. 
Bratislavské korzo sa tak podľa mesta
predĺži až k Dunaju. Dokončenie je
naplánované na záver tohto roka. Mesto
tvrdí, že stavebník protipovodňovej
ochrany je na základe zmluvy povinný
odovzdať nábrežie v pôvodnom stave.
V stanovisku súčasne píše, že má
záujem, aby promenáda dostala novú
kvalitu a vzhľad. To si však vyžaduje
viac financií. 
„V súčasnosti pokračujú rokovania
medzi hlavným mestom a mestskou
časťou Staré Mesto o združenej investí-

cii pre obnovenie a revitalizáciu nábre-
žia,“ píše mesto. Staromestská samo-
správa nám rokovania o novom projek-
te dunajského nábrežia nepotvrdila. Z
jej prostredia k nám prenikli informácie,
podľa ktorých na úrade projekt ešte
nepoznajú. Staré Mesto disponuje pro-
jektom, ktorý rieši revitalizáciu parku na
Vajanského nábreží, kde stojí pamätník
bulharským partizánom.
O protipovodňovej ochrane Bratislavy
sa začalo reálne hovoriť v roku 2004,
keď vtedajšia vláda schválila projekt
financovania ochrany Bratislavy z

kohéznych fondov Európskej únie. V
rámci EÚ išlo o prvý takýto projekt. Po
jeho schválení úniou začal s prípravný-
mi prácami najmä Slovenský vodohos-
podársky podnik, ktorý je garantom
protipovodňových stavieb v meste a
jeho okolí. 
Vzhľadom na to, že koncom tohto roka
alebo začiatkom budúceho by mala byť
sústava protipovodňových opatrení v
meste hotová, je zarážajúce, že budúca
podoba nábrežia v Starom Meste ešte
nie je známa a zrejmá. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
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Bratislavčania

vnímajú mesto

ako drahé
REDAKCIA
Aká je Bratislava pre čitateľov Bra-
tislavských novín, napovedá anketa
na webstránke www.banoviny.sk.
Čitatelia webu si môžu od 20. augus-
ta 2009 vybrať jednu z trinástich
vlastností. Zatiaľ je pre nich Brati-
slava najmä drahá (33 %), špinavá
(29 %) a príjemná (17 %). 
Čitatelia www.banoviny.sk môžu odpo-
vedať na otázku: Ktorá z týchto vlast-
ností najlepšie vystihuje Bratislavu?
Vybrať si možno jednu z týchto vlastnos-
tí: romantická, rýchla, špinavá, falošná,
príjemná, povrchná, agresívna, úspešná,
úprimná, moderná, veľká, atraktívna
(magnet pre turistov), drahá.
Až tri z týchto vlastností si mohli vybrať
respondenti celoslovenského priesku-
mu, ktorý v júli robila agentúra TNS
SK. Väčšina obyvateľov Slovenska vní-
ma podľa tohto prieskumu Bratislavu
najmä ako drahé, veľké a rýchle mesto.
Ako drahé mesto vníma Bratislavu
67,3 % opýtaných, veľké je pre 46,4 %
a rýchle pre 32,8 % opýtaných. Pre
29,7 % je Bratislava moderným mestom
a 22,1 % ju vníma ako špinavé mesto.
Inak vnímajú Bratislavu samotní Brati-
slavčania a inak obyvatelia ostatných
častí Slovenska. Bratislavčania si skôr
myslia, že ich mesto je agresívne, špina-
vé, romantické a príjemné, obyvatelia
zvyšku Slovenska naopak vnímajú Bra-
tislavu skôr ako veľké, moderné a atrak-
tívne mesto. (red)

Bratislavu čaká

v septembri

týždeň mobility
BRATISLAVA
Po vlaňajšej pauze sa Bratislava
opäť zapojí do celoeurópskej inicia-
tívy Európsky týždeň mobility, ktorý
sa bude konať 16. až 22. septembra
2009 a vyvrcholí už tradičným
Dňom bez áut. V tomto roku očaká-
vajú organizátori účasť vyše 1500
miestnych samospráv a 200 miliónov
ľudí v takmer 40 európskych kraji-
nách.
Magistrát hlavného mesta v spolupráci
so svojimi partnermi pripravil v rámci
Európskeho týždňa mobility 2009 via-
cero trvalých opatrení, ako aj celý rad
sprievodných podujatí, ktorých cieľom
je motivovať obyvateľov Bratislavy,
aby prispeli k zlepšeniu životného pro-
stredia, ale aj vlastného životného
štýlu. 
Okolo 50 000 ľudí zamestných vo
významných bratislavských podnikoch
by malo napríklad 22. septembra (Deň
bez áut) na cestu do práce využiť iný
dopravný prostriedok ako osobné auto,
alebo sa zapojiť do online systému spo-
lujazdy (tzv. „car sharing“). S touto ini-
ciatívou prišiel magistrát v spolupráci s
Nadáciou Pontis. 
Súčasťou sprievodných podujatí bude
séria prednášok na dopravné témy, vrá-
tane stavu realizácie nosného systému
Mestskej hromadnej dopravy, iných
územných a dopravných zámerov
mesta, vrátane nultého okruhu, a ďal-
šieho rozvoja cyklistických trás na
území mesta. V piatok 18. septembra
sa bude konať prvý okrúhly stôl vo
forme stakeholder dialógu, ktorého
cieľom je otvoriť tému alternatívnej
dopravy v Bratislave, identifikovať
súčasný stav a zodpovedných ľudí a
dohodnúť ďalšie kroky. 
Atmosféru týždňa mobility spestrí aj
celodenný športovo-rekreačný pro-
gram na Partizánskej lúke v sobotu 19.
septembra 2009, prvý ročník Bratislav-
ského nočného behu v ten istý deň a
bonusová záverečná jazda Bratislava
Inline v utorok 22. septembra 2009. 
Na Deň bez áut bude bratislavská
MHD premávať zadarmo. (mil)

Dunajské nábrežie v centre mesta chcú

zmeniť, ako - to zatiaľ asi nikto nevie

Na opravu propelera nie sú peniaze

NOVINKY Z MHD

Dopravný podnik Bratislava, a.s. sa rozhodol vykonať komplexné vyčistenie všetkých 800 
vozidiel MHD v Bratislave. Reagoval tak na požiadavky cestujúcich, ktorí požadujú čistejšie prostredie 
vo vozidlách. Očistná kúra bude zameraná nielen na vonkajšie plochy vozidiel, ale najmä na interiér, 
vrátane držiakov, madiel, sedadiel a okien. Pôjde o mimoriadne a hĺbkové čistenie vrátane použitia 
ekologických dezinfekčných prostriedkov. Každé vozidlo, ktoré prejde komplexným vyčistením bude 
označené certifikátom s uvedením dátumu čistenia. Prípadné sťažnosti na kvalitu vyčistenia môžu 
cestujúci oznámiť DPB prostredníctvom špeciálne zriadenej mailovej adresy: 
cistota@dpb.sk alebo na tel. linku 02/5950 5950.

www.dpb.sk

Dopravný podnik Bratislava, a.s. sa rozhodol vykonať komplexné vyčistenie všetkých 800
vozidiel MHD v Bratislave. Reagoval tak na požiadavky cestujúcich, ktorí požadujú čistejšie prostredie
vo vozidlách Očistná kúra bude zameraná nielen na vonkajšie plochy vozidiel ale najmä na interiér

DPB vyhlásil vojnu špine 
vo vozidlách MHD

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si dvere?

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať 
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne 

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232 0903 263 639 0905 576 888

STARÉ MESTO
Premávka kedysi populárneho pro-
pelera, ktorý cez Dunaj spájal starú
časť mesta s Petržalkou, je už dávnej-
šie minulosťou. Ani mesto, ani mest-
ská časť Petržalka nemajú zrejme
záujem na jeho financovaní.
Magistrát do budúcnosti uvažuje, že pro-
stredníctvom dopravného podniku kúpi
jednu modernú rýchlu loď, ktorú by pre-
vádzkovalo v rámci integrovaného sys-
tému mestskej hromadnej dopravy. O
opätovnom spustení propelera mesto
nehovorí. Jeho príležitostná premávka
bola na programe len počas tohtoročné-
ho podujatia majáles 2009, keď 1. mája
premával zadarmo. Prevádzkové nákla-
dy na jeden deň boli asi tisíc eur a prie-

merná obsadenosť asi 60 ľudí. Nešlo
však o klasický propeler, ale o loď Mar-
tin z flotily LOD, ktorá počas hlavnej
sezóny premáva na vyhliadkových tra-
tiach medzi Devínom a Hrušovom. 
LOD ju podľa magistrátu odmietla
poskytnúť na premávku medzi brehmi,
pretože to vraj nie je rentabilné a potre-
buje zarábať na dlhších a komerčne
zaujímavejších tratiach. Pôvodná prope-
lerová loď, ktorej prevádzku dotovali
Staré Mesto a Petržalka v rokoch 1999-
2002, nie je schopná prevádzky a je v
jednej z prístavných garáží.
Podľa riaditeľa divízie LOD Mareka
Považana by oprava propelera stála asi
150-tisíc až 170 000 eur. Až potom by
mohla získať povolenie na premávku s

cestujúcimi. Pre LOD jej oprava nie je
prioritou, spoločnosť skôr uvažuje o
kúpe jednej alebo dvoch moderných
rýchlych lodí. Pre mesto je suma len na
opravu propelera veľmi vysoká. Už v
roku 1999 sa objavili signály o finan-
čných problémoch prevádzkovania lode
propeler. Vtedy boli náklady počas pla-
vebnej sezóny vo výške 36 500 eur (1,1
mil. Sk. Obidve mestské časti na jej pre-
vádzku prispievali po 5000 eur (150 000
Sk), zvyšok prevádzkových nákladov
hradila Slovenská plavba a prístavy. 
História propeleru sa začala písať v júni
roku 1891. Novší Propeler s kapacitou
200 cestujúcich uviedli do prevádzky v
roku 1978 pod pôvodným menom
Kamzík. (rob)



Generálna prokuratúra SR v júli
podala na Ústavný súd SR návrh na
začatie konania o súlade všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti
Staré Mesto o podmienkach státia v
zóne s dopravným obmedzením. Pro-
kuratúra žiada súd pozastaviť do
vynesenia rozsudku účinnosť naria-
denia. O výhradách prokuratúry
sme sa pozhovárali s prvým námest-
níkom generálneho prokurátora
JUDr. Ladislavom TICHÝM.

~     ~     ~
Súlad staromestského nariadenia s
ústavou a niektorými zákonmi spo-
chybnila Generálna prokuratúra
hneď v niekoľkých bodoch. Jedným
z nich je samotný fakt, že Staré
Mesto týmto nariadením upravuje
pravidlá spoplatneného parkovania
na komunikáciách 3. a 4. triedy na
území mestskej časť. Prečo to nemô-
že samospráva upraviť všeobecne
záväzným nariadením?
- Mestská časť Bratislava - Staré Mesto,
tak ako všetky obce na Slovensku, môže
vyberať iba tie dane a poplatky, ktoré
stanovuje zákon. V tomto prípade by
obec mohla vyberať daň za zaujatie
priestranstva alebo za vjazd do historic-
kej časti mesta. Žiadny zákon nehovorí,
že obec môže vyberať poplatok za par-
kovanie - tzv. parkovné. V minulosti to
mestská časť obišla nájomnou zmluvou
s prevádzkovateľom parkovacích miest,
v ktorej je možné upraviť rôzne veci. To
je už oblasť súkromného práva. Nie je to
však možné robiť formou všeobecne
záväzného nariadenia. Na to, aby Staré
Mesto mohlo vydať všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré by upravovalo spoplat-
nenie parkovania, musel by ho na to naj-
skôr splnomocniť zákon. Mesto, obec,
mestská časť nemôžu pri svojej normot-
vorbe ísť nad rámec zákona.
Podanie na ústavný súd uzatvára
generálna prokuratúra upozorne-
ním, že ak by nebola účinnosť naria-
denia pozastavená až do rozhodnutia
o podstate sporu, spoločnosti BPS
Park, a.s., hrozí, že bude obmedzova-
ná v slobode podnikania a v tvorbe
zisku. Nie je toto tvrdenie prehnané?
Ved súčasná samospráva mestskej
časti prakticky nemá na podnikanie
BPS Park žiadny vplyv. Prečo sa pro-
kuratúra postavila na jej stranu?
- Prokuratúra sa nestavia na stranu BPS
Park. Domnievame sa však, že problé-
my, ktoré má Staré Mesto s nájomnou
zmluvou s touto súkromnou spoločnos-
ťou, nie je možné riešiť všeobecne
záväzným nariadením. To je chyba,
ktorú mestskej časti vyčítal aj Protimo-
nopolný úrad SR. Staré Mesto tu totiž
nájomnou zmluvou na 20 rokov spravi-
lo monopol BPS Park. Parkovanie v
meste Bratislava, ale aj v iných mestách
sa vďaka podobným zmluvám stalo
zárobkovou činnosťou, z ktorej obce a
mestá zväčša nemajú primeraný príjem.
Bola podľa vás mestská časť opráv-
nená preniesť prevádzkovanie spo-
platneného parkovania na komuni-
káciách 3. a 4. triedy na súkromnú
spoločnosť?
- Spýtam sa takto: Myslíte si, že BPS
Park má nejaké obrovské náklady s
údržbou parkovacích miest? Určite nie.
Čiže pri minimálnych nákladoch má
táto spoločnosť maximálny zisk. Súčas-
ná samospráva Starého Mesta sa to sna-
žila obmedziť všeobecne záväzným

nariadením a parkovacou politikou. A v
tom je ten problém. Cenu, ktorá je
zmluvného charakteru, chce mestská
časť ako silnejší partner ovplyvňovať
všeobecne záväzným nariadením. To
nie je možné. O cene sa malo hovoriť
pri podpise nájomnej zmluvy a nie je
možné meniť ju takýmto právnym pred-
pisom. Myslím si, že prevádzkovanie
plateného parkovania by mohlo robiť
mesto, resp. mestská časť prostredníc-
tvom vlastnej rozpočtovej organizácie, a
mohlo by mať slušný príjem z tejto čin-
nosti.
Doterajšie samosprávy Starého Mes-
ta však tvrdili, že to obec nemôže
robiť, preto bolo prevádzkovanie
parkovania prenesené na súkromnú
spoločnosť. Existuje právny rámec
na to, aby to mohla robiť obec?
- Prečítam vám, ako mestská časť od-
povedala Protimonopolnému úradu i
keď tento riešil postavenie BPS v hospo-
dárskej súťaži. Uviedla, že nájomná
zmluva s BPS bola uzatvorená s cieľom
dlhodobo zabezpečiť na území mestskej
časti realizáciu parkovacej politiky a pre-
vádzkovania parkovacích služieb, preto-
že mestská časť nemala prostriedky na
to, aby takúto činnosť sama zabezpečo-
vala. Dá sa tomuto podľa vás veriť?
Domnievam sa, že existuje právny a
ekonomický rámec na to, aby to mohla
robiť mestská časť.
Generálnej prokuratúre sa nepáči ani
ustanovenie, ktoré zakazuje používať
na parkovacích miestach dopravné
zariadenia (stĺpiky). Tvrdíte, že je to
protizákonné, Generálna prokuratú-
ra však ako prvá tento zákaz rešpek-
tovala a stĺpiky zo svojich parkova-
cích miest na Gorkého ulici odstráni-
la. Prečo?
- Nie som zástanca stĺpikov. Keď sa
začali osádzať, vymyslelo to Staré
Mesto, resp. parkovacia služba, to bola
ich iniciatíva. A keď im to prestalo
vyhovovať, tak sa rozhodli to zakázať.
Keď to mestská časť povolila, tak si to
tam mala aj namontovať a teraz to
mohla dať preč. No keď je ten stĺpik
môj a mám platnú nájomnú zmluvu na
vyhradené parkovacie miesto, ako ma

chce samospráva donútiť, aby som to
odstránil? To je absurdná situácia.
Generálna prokuratúra všetky stĺpiky
odstránila, ale viacerí užívatelia vyhra-
dených parkovacích miest tak neurobili.
Mesto síce je vlastníkom komunikácie a
mestská časť je jej správcom, ale parko-
vacie miesta prenajala tej nešťastnej
parkovacej službe a pokiaľ to nie je
upravené v nájomnej zmluve, nie je to
možné robiť všeobecne záväzným
nariadením.  
Aj keď to priamo nesúvisí s týmto
nariadením mestskej časti, Generál-
na prokuratúra v podaní polemizuje
s rozhodnutím Ústavného súdu o
odťahovaní motorových vozidiel
súkromnou spoločnosťou. Čo si od
toho sľubujete?
- V zákone je uvedené, že správou
komunikácií a odťahovaním sa môže
zaoberať iba právnická osoba na tento
účel zriadená. Náš názor je taký, že v
žiadnom prípade to nemôže robiť sú-
kromná firma Aster, ani Dopravný pod-
nik Bratislava. Ústavný súd povedal, že
zo zákona nevyplýva, že by správca
komunikácie nemohol uzavrieť zmluvu
o odťahovaní motorových vozidiel so
spoločnosťou súkromného práva.
Ústavný súd to povedal jednou vetou a
nevyargumentoval prečo. Preto opäť
žiadame Ústavný súd, aby sa tým
zaoberal. Odťahovanie je výkon verej-
nej správy s cieľom zabezpečiť poria-
dok, spoplatnenie parkovania je využí-
vanie obecného pozemku na iné účely.
Celý náš návrh podania na Ústavný súd
sú zatiaľ len názory Generálnej prokura-
túry. Len Ústavný súd môže povedať, či
máme pravdu, alebo sa mýlime.
Žiadate pozastavenie účinnosti naria-
denia o podmienkach státia v zóne s
dopravným obmedzením do rozhod-
nutia ústavného súdu a fakticky zru-
šenie celého nariadenia. Nenastane
tým chaos v regulácii parkovania v
tejto zóne?
- Zrušením nariadenia sa nič nezmení.
Pretože nájomná zmluva zostane v plat-
nosti, takže väčší chaos už nemôže byť.

Zhováral sa Radoslav Števčík
FOTO - Marek Velček

Začnú testovať

tzv. kartu 

Bratislavčana 
BRATISLAVA
Termín testovacej prevádzky tzv.
karty Bratislavčana sa blíži. Mesto
by ju chcelo spustiť už koncom tohto
roka okolo Vianoc. Plnohodnotne by
mohla fungovať od apríla 2010. 
Do redakcie sme dostali mail od nášho
čitateľa, inžiniera Gašparoviča, ktorý
píše, že vo volebnej kampani „sľúbil
pán starosta, že ľudia z Bratislavy,
keďže tu platia dane a nie malé, budú
mať výhody v podobe karty Bratislav-
čana, ktorú môžu využiť na dopravu,
kultúrne podujatia atď. Zdá sa však, že
asi na to zabudol, veď ďalšie voľby sú
ďaleko, či nie?“ pýta sa čitateľ. 
Mesto, podľa vedúceho oddelenia mar-
ketingu a cestovného ruchu Milana
Vajdu, pripravuje roll-out karty na jar
2010. „Chceli by sme stihnúť aprílový
termín podujatia Bratislava pre všet-
kých,” uviedol. So skúšobnou prevá-
dzkou karty, ktorá ešte nemá určený
názov, sa ráta okolo Vianoc a počas
prvých mesiacov budúceho roku. 
Podľa Milana Vajdu sú k dispozícii
finálne varianty grafického riešenia
karty. Dôležité je zmluvné doladenie
vzťahov s kľúčovým partnerom, Mas-
terCard, a rovnako s participujúcimi
bankami - v prvej fáze má ísť o Volks-
bank Slovensko, pretože disponuje
progresívnou technológiou Paypass, na
ktorej bude karta založená, a so spoloč-
nosťami First Data, DPB, a.s., BID. 
Ako M. Vajda dodal, zmluvy zatiaľ
podpísané nie sú, ale sú už predrokova-
né. Ide vraj o pomerne zložité zmluvy,
ktorých podmienky sa dlho zlaďovali,
no aj vďaka tomu sa majú minimalizo-
vať náklady mesta na tento projekt.
V nedávnom rozhovore pre Bratislav-
ské noviny Milan Vajda informoval, že
v prvej fáze bude karta slúžiť pre obča-
nov s trvalým bydliskom v Bratislave.
V ďalších fázach sa s ňou ráta aj pre
ľudí pracujúcich v Bratislave, ako aj s
jej turistickou obdobou. Má ísť o mul-
tifunkčnú kartu spájajúcu výhody pla-
tobnej karty, cestovného dokladu, mož-
ností mikroplatieb... Postupne sa k nej
pridá aj rozsiahly systém zliav a ver-
nostných programov v mestských
organizáciách, mestských častiach a
zvýhodnené služby od partnerov -
napríklad v čistiarňach, lekárňach,
optikách či pri iných službách. 
Karty nebude vydávať samotné mesto,
ale príslušné finančné inštitúcie, ktoré
na to majú oprávnenie aj príslušnú
technologickú základňu. Prvú vydajú
bezplatne na tri roky. Postupne sa do
projektu zapojí väčšina bánk. Držiteľ
karty sa sám rozhodne, ktorú z jej
funkcií chce využívať. (rob)
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Generálna prokuratúra: Samospráva

nemôže konať nad rámec zákona

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.

Prokuratúra je

proti novelám

nariadení obcí
BRATISLAVA
Generálna prokuratúra SR spochyb-
ňuje doterajšiu prax miestnych sa-
mospráv, ktoré pri zmenách všeobec-
ne záväzných nariadení (VZN) schva-
ľovali iba zmenené časti. Podľa pro-
kuratúry by samosprávy mali svoje
nariadenia meniť schválením úplné-
ho znenia VZN, a nie len čiastkovou
novelou.
V návrhu na začatie konania o ústavnos-
ti VZN mestskej časti Staré Mesto o
podmienkach státia v zóne s dopravným
obmedzením sa uvádza, že čiastkové
zmeny VZN  nezaručujú úplnosť, jas-
nosť, zrozumiteľnosť a jednoznačnosť
právneho predpisu. Prvý námestník
generálneho prokurátora JUDr. Ladislav
Tichý k tomu pre Bratislavské noviny
uviedol: “Domnievame sa, že povinnos-
ťou obce je koncipovať všeobecne
záväzné nariadenia ako ucelený text,
pretože nariadenie je záväzné nielen pre
obyvateľov obce, ale aj pre jej návštev-
níkov. Ako inak sa má občan dozvedieť,
aké platí nariadenie, keď sa pri zmene
zverejní iba zmenená časť?”
Generálna prokuratúra sa domnieva, že
samospráva sa inšpirovala legislatívnou
praxou Národnej rady SR. Zákony sú
však zverejňované v Zbierke zákonov,
ktorá je dostupná na celom Slovensku,
kým všeobecne záväzné nariadenia
obce nie sú dostupné všade.
“Myslíme si, že pre poslancov by nemal
byť problém schvaľovať úplné znenie
všeobecne záväzného nariadenia,” dodá-
va L. Tichý. Ak nám dá ústavný súd za
pravdu generálnej prokuratúre a potvrdí,
že čiastkové zmeny obecných nariadení
sú protiústavné, bude to záväzné aj pre
ostatné samosprávy. Prokuratúra potom
bude trvať na tom, aby všetky obce na
Slovensku túto prax zmenili. (brn)

V septembri

pokračuje

vyvlastňovanie
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Pre výstavbu protipovodňovej
ochrany v bratislavskej Devínskej
Novej Vsi sa musí vyvlastňovať, čo
by malo pokračovať aj v septembri.
Povedal to technický námestník ria-
diteľa Slovenského vodohospodár-
skeho podniku Peter Minárik.
Problémom sú podľa neho pozemky v
druhom úseku výstavby. Niektorí maji-
telia totiž chcú, aby sa ochranná línia
posunula, čím by boli chránené aj ich
pozemky. „Všetky pozemky sa pritom
nevyužívajú a rastie na nich burina.
Okrem toho je to orná pôda v záplavo-
vom území, kde výstavba nie je možná.
Pri záplavách môže voda dosiahnuť
výšku tri až štyri metre," uviedol Peter
Minárik. 
V ostatných častiach a úsekoch ochran-
nej línie pokračujú práce podľa plánu.
Harmonogram prác sa dodržiava aj pri
výstavbe protipovodňovej ochrany na
ľavom brehu Dunaja. „Otázny je však
vonkajší vzhľad línie. Mesto a Staré
Mesto by ho chceli iný, ako bolo
pôvodne odsúhlasené v projekte.
Hľadá sa model dofinancovania. Pred-
pokladám, že doriešené by to mohlo
byť do konca roka,“ dodal Peter Miná-
rik. (sita)
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Prečo nevyužiť

Starý most 

na pešiu zónu?
LIST ČITATEĽA
Pomaly sa zvolebnieva. Aj keď sú
komunálne voľby až v decembri
2010, naši komunálni politici blížiace
sa voľby nepodceňujú a usilovne
pracujú na „zbúchaní akých-takých
aktivít“. Ako inak si vysvetliť urý-
chlenú rekonštrukciu Starého mosta
pod taktovkou primátora Andreja
Ďurkovského, ak nie ako čisto popu-
listický krok pred voľbami? 
Ako by mal vyzerať, aké funkcie by
mal plniť, rozhodli mestskí úradníci za
nás, bez verejnej diskusie. Po oznáme-
ní obsahu rekonštrukcie Starého mosta
(samozrejme, bez verejnej súťaže), po
ktorej bude prejazdný pre rýchloelek-
tričky a chodcov, ostane tu jeden pruh
aj pre motoristov. Vzápätí sa zdvihla
vlna pripomienok k tomuto riešeniu,
najmä v diskusných príspevkoch na
internetových fórach. Padli tu zaujíma-
vé návrhy, z ktorých ma osobne mimo-
riadne zaujal jeden a rada by som ho tu
predstavila (keď už teda radní páni na
to nemali čas). 
Čo tak prostredníctvom Starého mosta,
ktorý sa nachádza priamo v centre his-
torickej časti mesta a navyše vyúsťuje
takmer k obľúbenému Sadu Janka
Kráľa, zväčšiť pešiu zónu v meste?
Nebude to síce nikdy povestný Karlov
most, ale „aj málo sa ráta“. Po vylúče-
ní automobilovej dopravy z tohto
mosta (ostali by rýchloelektričky,
chodník pre peších a cyklochodník), by
tak mohol v budúcnosti pribudnúť kus
pešej zóny, navyše priamo v centre
mesta. 
Tá sa môže perspektívne viesť zo Sadu
Janka Kráľa, cez Starý most, Šafáriko-
vo námestie, Štúrovu ulicu (perspek-
tívne pešia zóna) s prepojením na pešiu
zónu Kamenné námestie a Námestie
SNP. Vzniknúť by to tak mohli nové
kaviarničky, trhy či stromoradia. Pri
plánovej rekonštrukcii Šafárikovho
námestia by sa rozhodne nemalo
zabudnúť na vybudovanie veľkej pod-
zemnej garáže v tejto časti, riešiť
dopravu jednosmerkami totiž parkova-
nie v centre mesta nevyrieši. Aj toto je
jedna z možností, ako zatraktívniť toto
mesto nielen v očiach turistov, ale aj
nás, obyvateľov. 
Chce to však, radní páni, verejnú
diskusiu, verejné súťaže a dostatočný
časový priestor na tieto aktivity. Ide
nám vari o spoločnú vec, zatraktívne-
nie Bratislavy, ktorá zatiaľ vyzerá ako
neaktraktívny lacný turecký bazár. Pre-
mrhať potenciál Starého mosta v cent-
re mesta by bola veľká chyba.

Diana Gabrišová, Bratislava

Postrehy od

„čuňovských“

jazier
LIST ČITATEĽA
Sotva päť metrov od hladiny väčšie-
ho z dvoch čunovských jazier parku-
je v tráve stará škodovka s mimo-
bratislavskou ešpézetkou. Mladí
dobrodruhovia, ktorí sa ňou priviez-
li, sedia ešte bližšie k vode, pri tábo-
ráku. 
Zastavujem sa, aby som ich upozornil
na zákaz vjazdu autom a zákaz zakla-
dať tu oheň (napriek plameňom, kto-
rých je okolo jazera niekoľko). Skupi-
na sa tvári prekvapene. Mladí tvrdia, že
na ceste z Čunova, ktorou sa sem
dostali, nebola žiadna zátarasa. Pri
vstupe do areálu jazier od hlavnej cesty
vedúcej z Rusoviec závora je, namie-
tam. Prišli inokade, hovoria. Od miest-
nych rybárov sa však údajne dozvede-
li, že ak sa budú slušne správať, nehro-
zí im nič ani zo strany polície, ktorá
sem občas posiela hliadku. 
Raj ukrytý v chránenom lužnom lese
celkove začína v posledných rokoch
akosi strácať lesk. Napriek kde-tu
umiestneným vreciam na odpad pribú-
dajú okolo jazier len tak pohodené
plastové fľaše, poháre, obaly, igelitové
tašky a cigaretové ohorky, zvyšuje sa
počet ohnísk. Niektorí si priamo k vode
- zrejme beztrestne - zvykli chodiť na
motorke. Medzi jazerami, kde je kúpa-
nie stále oficiálne zakázané, otvorili už
aj bufet. 
Niekoľko desiatok nadšencov spred
rokov teraz vystriedali početné skupi-
ny. Mám však podozrenie, že súčasný
stav má odrážať i pomenovanie jazier.
Na oficiálnych tabuliach rybárskeho
zväzu sa totiž uvádzajú názvy Veľké a
Malé Čuňovo - nejde teda o čunovské,
ale „čuňovské“ jazerá. Vychádza sa
zrejme z jazyka našich západných bra-
tov, v ktorom slovo tvoriace základ
pomenovania priamo súvisí so špinou.

Stano Dávid, Bratislava

Námestie SNP 

je plné starej

nečistoty
LIST ČITATEĽA
Bývam v Dúbravke, takmer v príro-
de. Nedávno sme sa vybrali s kama-
rátkou do mesta.
Prechádzali sme sa na Námestí SNP, v
priestore parku a sôch. Myslela som si,
že zle vidím... Toľko tam bolo nečisto-
ty. A myslím si, že nikto by nemohol
povedať, že je to od včerajška. Jedno-
ducho si to žiada riadne veľké uprato-
vanie! Mária Svatíková, Bratislava

Kúsok Kuby s mexickou príchuťou
Sedlárska ulica, jedna z tepien Korza
je bohatšia o nový gastronomický stá-
nok. Kubánsku LA BODEGUITU
DEL MEDIO, v preklade krčmičku v
strede (ulice). Tá však v Bratislave, na
rozdiel od havanského originálu, nie
je v strede, ale na začiatku, hneď za
rohom Michalskej ulice.
Bratislavská Bodeguita je súčasťou
celosvetovej siete reštaurácií, ktoré sa
rozhodli zviditeľniť meno havanskej
menovkyne. Bodeguitu nájdete nielen v
Bratislave, ale aj v Prahe, či v americ-
kom Miami. S rovnakým logom a ďalší-
mi spoločnými črtami, ku ktorým nepo-
chybne patria steny popísané odkazmi
hostí, ktorí ich navštívili. Každá má aj
svoje regionálne odlišnosti, počnúc
umiestnením, veľkosťou, zariadením až
po skladbu jedálneho lístka.
Tá naša patrí k väčším, má dokonca tri
podlažia. Na prízemí je členený klenbo-
vý priestor s dlhým barovým pultom a
masívnym dreveným mobiliárom. Na
stenách visia neodmysliteľné kubánske
artefakty. Zástava, fotografie Havany,
Ernesta Hemingwaya, Fidela Castra a
Che Guevaru. V podzemí je sala musica
a na poschodí luxusnejšie vyzerajúce
priestory s freskami na stenách, ktoré sú
chránené iba písomnou žiadosťou, aby
po nich hostia nepísali.
Jedálny lístok prezrádza, že kuchyňa v
Bodeguite nie je kubánska, ale skôr
latinská s prevahou mexických jedál. To
neznamená, že jej to škodí, len sa môže-
te cítiť trochu zavádzaný tou kubánskos-
ťou. Varia tu však dobre. Môžeme to

tvrdiť, pretože počas našich viacerých
návštev sme ochutnali veľkú časť jedál-
neho lístka. Nebudeme teda opisovať
jednotlivé pokrmy, obmedzíme sa len na
ich vymenovanie. Tvorcovia jedálneho
lístku by si mali dať pozor na používanie
španielskych slov. Z preklepov vznikajú
úsmevné tvary, ako napríklad Chile con
carne (Chile s mäsom), namiesto mexic-
kého chilli con carne. Komentovať by
sme mohli aj vysoké ceny, ale... Tie sa
viac-menej nelíšia od ostatných reštaurá-
cií v historickom centre Bratislavy. Všet-
ky sú rovnako premrštené.
Z predjedál sme ochutnali Flautas – fri-
tované tortilly s pikantnou kuracou
plnkou ozdobené kyslou smotanou a
čerstvým syrom, podávané s omáčkou
molcajete a guacamole (6,80 €), Totopos
– tortillové chipsy podávané s omáčkou
guacamole a mexickou salsou (5,80 €),
Ceviches marisco, morské plody mari-
nované mexickou salsou, limetkami a
čerstvým koriandrom (9,80 €).
Z polievok sme si dali Sopa de tortilla,
slepačiu s chrumkavou tortillou, paradaj-
kami a avokádom (3,20 €) a Caldo de
res, mexickú hovädziu s celestínskymi
rezancami typu chorizo, zeleninou a čer-
stvým koriandrom (2,90 €).
Ako hlavný chod sme ochutnali Carri-
bean Jerk Chicken – grilované kurča v
originálnej jamajskej marináde, s ryžou,
fazuľkami a fritovanými banánmi (14,50
€), Pescado Veracruzano, morského

ostrieža s paprikou, olivami, kaparami,
paradajkami, cibuľkou a tymiánom
(14,50 €), Burrito de Arracher, plnenú
tortillu so steakom z hovädzej špičky,
fazuľkovou kašou, syrom a mexickou
ryžou (13,50 €), kubánske hovädzie Ro-
pa vieja s čerstvou paprikou, podávané s
ryžou, fazuľkami a fritovanými banánmi
(9,50 €). Ďalšími boli úsmevné Chile
con carne – mexické mleté mäso s čer-
stvou paprikou, kukuricou, paradajkami
a rascou, podávané s tortillovými chipsa-
mi (9,50 €), Fajitas mixtas, steak z hovä-
dzej špičky a kuracie prsia s cibuľkou,
čerstvou paprikou a koriandrom, podá-
vané s tortillami, salsou a guacamole
(18,50 €), placky Tacos mole plnené
kuracím mäsom, podávané s limetkami,
mexickou salsou a chilli omáčkami
(12,50 €) a Tacos achiote, plnené brav-
čovým mäsom (12,50 €).
Z dezertov padla voľba na Flan de vanil-
la y chocolate, vanilkovo-čokoládový
puding so šalátom z grilovaného ananá-
su (3,20 €) a Pastel de 3 leches, koláč s
tromi druhmi mlieka (2,50 €), ktorý bol
suchší a nie šťavnatý, ako uvádza lístok.
La Bodeguita del medio sa svojou ponu-
kou latinskoamerickej kuchyne pustila
do otvoreného súboja o zákazníkov na
Sedlárskej ulici, ktorej doteraz kraľovala
náprotivná mexická reštaurácia. Či sa jej
podarí zosadiť ju z trónu, ukáže čas.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Reklamácie platia aj na akciové tovary
Že sa blíži koniec leta a prázdnin je
vidieť ráno a večer: Dni sa už dosť
výrazne skracujú. A vo výkladoch sa
to len tak hemží lákavými akciami. A
ja dostávam desiatky telefonických
otázok, či je tá či oná akcia v poriadku
a pre spotrebiteľov výhodná.
Napriek tomu, že o akciách naše noviny
už informovali v minulosti častejšie, vrá-
tim sa k tejto téme. Šíria sa totiž rôzne
bludy, ktoré rozširujú predovšetkým pre-
dajcovia na trhoviskách. Najčastejším
omylom je tvrdenie, že akciové tovary sa
nemôžu reklamovať. Omyl! Verím, že
predajcom by to vyhovovalo, ale v záko-
ne to nemá oporu. 
Veď zvážte sami: Kúpili by ste si hocija-
ko zlacnený výrobok iba na jedno použi-
tie? Napríklad obuv či oblečenie, alebo
nebodaj kožuch? Alebo bielu či čiernu
techniku, ktorá o jeden-dva mesiace pre-
stane fungovať?
Úprimne povedané, napadá mi iba jeden
typ výrobkov, kde mi jednorazové
použitie neprekáža: Papierové vreckov-
ky, plienky, servítky či toaletný papier.
Od každého iného výrobku však očaká-

vam, že vydrží nejaký čas používania a
podľa zákona je teda reklamovateľný!
Reklamovať sa nedajú iba výrobky,
ktoré sú napríklad chránené autorským
právom alebo hygienickými predpismi. 
Takže ťažko uspejete s reklamáciou CD,
DVD, knihami (ak v nej nie sú biele,
vynechané stránky), počítačovými pro-
gramami a digitálnymi nosičmi. Pro-
blém je aj so spodnou bielizňou, plavka-
mi, zdravotníckymi a hygienickými
potrebami a pomôckami. 
Pravdepodobne neuspejete ani pri rekla-
máciach telefónnych kariet, dobíjacích
kupónov či SIM kariet. Mňa najviac
dopaľuje, že reklamáciu bateriek či žia-
roviek si tiež nedokážete „vybojovať“, a
to napriek tomu, že v mieste predaja
nemáte možnosť si ich overiť. Ďalším
dôvodom, pre ktorý sa reklamácia neuz-
ná, je chyba, ktorá sa na výrobku už v
čase predaja prejavila, a na ktorú bol
spotrebiteľ upozornený napríklad aj
vyznačením na doklade o kúpe.

Na bežný tovar sa však dvojročná záru-
ka vzťahuje, aj keď sa to nejednému pre-
dajcovi nepozdáva! A čo na uplatnenie
reklamácie potrebujete? Predovšetkým
doklad o zakúpení (ak platíte kartou, tak
patričný ústrižok) a ak bol k výrobku pri-
ložený záručný list, tak aj ten. Pri textile
môžu žiadať aj výrobné štítky. Vyžado-
vať originálne obaly (napríklad škatule
od topánok) možno žiadať iba v prípade,
že je to deklarované pri kúpe výrobku.
Partnerom spotrebiteľa pri reklamácii je
zásadne predajca alebo poskytovateľ
služby. Nedajte sa odbiť, že sa máte
obrátiť na výrobcu. Podľa zákona je
dokonca uvedená možnosť, že ak ste
tovar zakúpili v sieti predajní rovnakej
firmy, môžete reklamovať aj v inej pre-
dajni, ak ponúka obdobný tovar - a nie
iba tam, kde vám ho predali! Pozor:
Určite takúto reklamáciu nebudú vyba-
vovať s nadšením! Zákon-nezákon: Na
Slovensku je to tak, povedal klasik. 
Ak sa však nedáte, urobiť to musia. A to
bez milosti do tridsiatich dní od prijatia
reklamácie.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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Navrhovateľ Development 4, s.r.o., Bratislava
predložil zámer 

Širšie dopravné vzťahy zóny
PHAROS Bratislava,

Letisko - západ
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
11. 8. do 2. 9. 2009 na prízemí budovy
Magistrátu 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
doručiť Ministerstvu životného prostredia SR,
odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 2. 9. 2009.
Miestom realizácie zámeru majú byť pozemky v k.ú.
Ružinov a Trnávka, v MČ Ružinov, územný obvod Bra-
tislava II. Záujmové územie riešeného úseku diaľnice
D1 sa nachádza medzi existujúcimi diaľničnými križo-
vatkami “Trnávka” a “Letisko” v úseku od km 9,700
po km 10,510 (podľa údajov z Cestnej databanky
SSC predstavuje úsek navrhovanej astavebnej úpravy
staničenie od km 10,945 po km 11,760 diaľnice D1
od začiatku D1 v križovatke s D2).
Územie pre navrhovanú činnosť je dané:
- súčasnou polohou diaľnice
- existujúcou a plánovanou výstavbou v MČ Ružinov
- polohou existujúceho mostu na diaľnici D1
- existujúcou traťou ŽSR (žst. BA Nové Mesto - žst. BA

Podunajské Biskupice)
- polohou existujúcich križovatiek “Trnávka” a “Letis-

ko”
- polohou plánovaných železničných tratí (Prepojenie

železn. koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sie-
ťou v Bratislave, DÚR, Dopravoprojekt, a.s., 2008)

Riešené územie je zo západnej strany diaľnice D1
zastavané, z východnej strany diaľnice nezastavané a
poľnohospodársky nevyužívané.
Účelom navrhovaného zámeru je územný rozvoj loka-
lity Letisko západ a jej príprava z hľadiska dopravnej a
technickej infraštruktúry pre budúcu výstavbu areálu
PHAROS Bratislava, Letisko - západ. Predmetom je
napojenie územia na existujúcu cestnú sieť a vytvore-
nie hlavnej dopravnej osi územia s príslušnými rozvod-
mi technickej infraštruktúry. V čase intenzívnej urbani-
zácie západnej aj východnej strany diaľnice D1 v Bra-
tislave v úseku medzi ul. Galvaniho a Ivanskou cestou
sa javí potreba plnohodnotného dopravného prepo-
jenia všetkých smerov v križovatkách “Trnávka” a
“Letisko” ako nevyhnutná. Západná strana diaľnice
D1 v tomto úseku je už zastavaná (nákupné centrum
Avion, IKEA, Hornbach ai.), východná strana diaľnice
je v súčasnosti nezastavaná až po Letisko M.R.Štefáni-
ka, v území sa však plánuje výstavba komplexu PHA-
ROS Bratislava, Letisko - západ. Taktiež sa plánuje vo
východnej časti letiska realizácia zástavby podľa
“Urbanistickej štúdie zóny Letisko M.R.Štefánika Brati-
slava - IV. Kvadrant” (objednávateľ - Opera Reform
Beta, s.r.o., Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava).
Účelom projektu je výstavba napojenia mestských
komunikácií resp. výhľadovo cesty II/572 na diaľnicu
D1 a zatraktívnenie záujmového územia a jeho sprí-
stupnenie verejnosti a doplnenie križovatky “Letisko” o
chýbajúcu vetvu prepájajúcu smer Ivanská cesta -
Petržalka. Územie má strategickú polohu, nakoľko sa
nachádza priamo pri existujúcej diaľnici D1 a v blíz-
kosti medzinárodného letiska M. R. Štefánika. Pláno-
vaný projekt PHAROS má ovplyvniť kvalitu územia a
jeho vybavenosť, ale súčasne bude mať dopad aj na
smerovanie dopravy v dotknutom území s dosahom
na širší komunikačný systém mesta.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 2011
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 2014

Navrhovateľ PMarchitekti, s.r.o., Bratislava 
predložil zámer

Polyfunkčný objekt Seberíniho,
Seberíniho ulica, Ružinov

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
18. 8. do 3. 9. 2009 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
doručiť Obvodnému úradu životného prostre-
dia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratisla-
va 4 do 3. 9. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc.
č. 1036/5, 6 a 1050/4 v lokalite na Seberíniho ulici
k.ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Brati-
slava II. Pozdĺž východne a západnej hranice dotknu-
tého územia sa nachádzajú viacpodlažné bytové
objekty, a v J-časti sa nachádza rodinný dom so
záhradou využívaný ako objekt prechodného ubyto-
vania.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkč-
ného objektu pozostávajúceho z 3 budov A, B, C na
spoločnej platforme garáží, na pozemku vo vlastníct-
ve navrhovateľa na uvedenej ulici.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 09/2010
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 03/2012

Navrhovateľ Kancelária Národnej rady SR, 
Bratislava predložil zámer 

Národná kultúrna pamiatka
Bratislavský hrad, 

Rekonštrukcia hradného
paláca a objektov v areáli

bratislavského hradu, 
Časť L - Podzemná garáž

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 21.
8. do 10. 9. 2009 na prízemí budovy Magistrá-
tu 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 - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 10. 9. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
800/21-22, 854/1, 860/1-3,5,15,17; 863/2, 864/1,
876/5,7-8 v lokalite Bratislavského hradu, k. ú. a MČ
Bratislava - Staré Mesto, územný obvod Bratislava I.
Zo severnej strany je hradný kopec ohraničený Zámoc-
kou ulicou, zo západnej strany Palisádami, v bezpro-
strednej blízkosti hradného areálu sa na hradnom kopci
nachádza novostavba NR SR.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie a prevá-
dzka nového objektu podzemnej garáže v areáli bratislav-
ského hradu s kapacitou 259 parkovacích stojísk, z toho:
- poslanci a asistenti NR SR (dlhodobé) - 80 stojísk
- návštevníci (krátkodobé) - 179 stojísk (z toho 6 parko-
vacích stojísk pre imobilných)
Exteriérové priestory severnej záhrady (vlastná zrekon-
štruovaná baroková francúzska záhrada a ostatné prie-
story) budú po rekonštrukcii využívané ako oddychovo
relaxačný priestor pre návštevníkov hradu. V zrekon-
štruovanom objekte pôvodnej zimnej jazdiarne by sa
mali kopať rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 05/2010
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 11/2011

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave
po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že
navrhovaná zmena strategického dokumentu 

Územný plán hlavného mesta SR 
Bratislavy - Zmeny a doplnky 02, 
ktorej navrhovateľom je Hlavné mesto SR
Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 

uvedená v predloženom dokumente sa nebude
posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Navrhovateľ Gravelslovex, s.r.o., Bratislava
predložil zámer 

Betonáreň Petržalka
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
10. 8. do 1. 9. 2009 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
doručiť Obvodnému úradu životného prostredia
v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
do 1. 9. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
5533/1 v lokalite existujúcej štrkopieskovne Petržalka,
k. ú. a MČ Bratislava - Petržalka, územný obvod Brati-
slava V. Areál sa nachádza v trojuholníku medzi Dol-
nozemskou cestou, pravostrannou hrádzou Dunaja
a Chorvátskym ramenom. Zariadenie betonárne sa
plánuje umiestniť v južnej časti oploteného areálu.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba betonár-
ne o výkone 94 - 105 m3/ hod. čerstvého betónu,
resp. 75 m3 zhutneného betónu určeného pre mier-
ne klimatické pásmo.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 4Q/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: neuvádza

K zabudnutej fontánke sa stále nikto

nehlási, asi sa jej ujme Staré Mesto
STARÉ MESTO
O zabudnutú a nefunkčnú pitnú fon-
tánku na Rybnom námestí sa už
roky nikto nehlási, a to aj napriek
tomu, že pitných fontánok je v cent-
re mesta relatívne málo. Možno aj
preto ju využívajú okoloidúci fajčia-
ri na odhadzovanie ohorkov.
Zabudnutá pitná fontánka stojí na dol-
nom konci Rybného námestia a už
roky je úplne suchá. Nefungujúcu fon-
tánku si občas všimnú fajčiari, alebo si
ju niekto pomýli s odpadkovým
košom... „Je to škoda, pretože v tomto
teple by fontánok malo byť v meste čo
najviac,“ tvrdí žena, ktorá sa chcela
osviežiť, no neuspela.  
Ako nás informovali z Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto, staromestská samospráva o

fontánke nevedela a nefiguruje ani v
zozname nehnuteľného majetku býva-
lého miestneho podniku verejnopros-
pešných služieb VEPOS. Nehlási sa o
ňu ani mestská organizácia pamiatko-
vej starostlivosti PAMING, ktorá spra-
vuje v meste 54 fontán. 
Podľa staromestského miestneho úradu
je však možné, že miestna samospráva
si pitnú fontánku „privlastní“ a bude sa
o ňu starať. 
PAMING sprístupnil v tejto sezóne 36
fontán a šesť pitných fontánok, tri fon-
tánky je potrebné zrekonštruovať. V
centre Bratislavy využívajú ľudia naj-
viac dve pitné fontánky na promenáde
na Hviezdoslavovom námestí, jednu na
Námestí SNP pred Starou tržnicou a
fontánku v strážnej búdke na Hlavnom
námestí.

V Bratislave je v súčasnosti okolo 130
fontán vrátane tých, ktoré spravujú
mestské časti alebo súkromní vlastníci.
Ich prevádzka stojí mesto ročne asi 149
000 €. Na údržbu, napustenie, vypuste-
nie a čistenie fontán ide asi 99 000 €,
na vodu 26 500 €, na elektrickú energiu
vyše 23 000 €.
S požiadavkou umiestniť pitnú fontán-
ku v Grassalkovichovej záhrade sa na
staromestskú samosprávu v uplynu-
lých týždňoch obrátili niektoré mamič-
ky, ktoré s deťmi naštevujú túto staro-
mestskú záhradu. Aj vďaka novému
detskému ihrisku je totiž Grassalkovi-
chova záhrada toto leto navštevovanej-
šia ako v minulosti a tak prirodzene
vznikla potreba osvieženia návštevní-
kov záhrady. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Používate internet? 
Máte denne polhodinku čas?

Najväčšia a najrýchlejšie 
sa rozrastajúca organizácia 

z USA teraz štartuje v Európe.

Zarobte teraz 1000 (a viac) EUR 
každý mesiac popri zamestnaní!

ponúka špeciálne
mimosezónne ceny

28.09. - 03.10.2009
05.10. - 10.10.2009

cena: 137 €
v cene je zahrnuté ubytovanie, polpenzia,

5 x procedúra, 2 x výlet, doprava autobusom

Informácie: 0902 553 121, 0903 142 759
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V Starom Meste pribudnú jednosmerky

www.elektroweb.sk
elektrina cez internet

S elektronickou faktúrou teraz každý získa aj 15% z avu 
na vybrané elektrospotrebi e Whirlpool v sieti NAY Elektrodom.

zria te si

elektronickú faktúru za elektrinu
                   a doprajte papieru krajší osud

150x270.indd 1 18.8.2009 14:26:03

STARÉ MESTO
Závery nedávnej niekoľkotýždňo-
vej verejnej diskusie, do ktorej sa
Staromešťania zapojili nielen v
písomnej podobe, ale aj v osobných
stretnutiach s poslancami sa skonči-
li definitívnym záverom. Podľa
neho ulice Kuzmányho, Lermonto-
vova, Holubyho, Lichardova a Tva-
rožkova ostanú aj naďalej oboj-
smerné. 
Rozhodli o tom na rokovaní komisie
dopravy miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto. „Projekt Zjednosmernenie ulíc
a Zóna 30 - Staré Mesto sa v tejto spo-
mínanej etape dotkne približne dvad-
siatich komunikácií - v lokalite ohrani-
čenej ulicami Mudroňova, Stará

Vinárska, Novosvetská, Nekrasovova,
Kalvária, Pražská, Štefánikova a Pali-
sády. Staré Mesto týmto projektom
vlastne pokračuje v zjednosmerňovaní
ciest tretej a štvrtej triedy s hlavným
cieľom zlepšiť plynulosť a bezpečnosť
cestnej premávky,“ informovala
hovorkyňa samosprávy Starého Mesta
Alena Kopřivová.
Podľa jej slov zmena organizácie
dopravy prispeje k vylúčeniu tranzitu-
júcich vozidiel, čo sa odrazí v zlepše-
nej kvalite bývania tunajších obyvate-
ľov a možnosti legálne parkovať na
tunajších úzkych jednosmerných uli-
ciach. 
Pri obojsmernej premávke to v súvi-
slosti s prijatou novou legislatívou nie
je prípustné - motoristom preto v

súčasnosti hrozí odtiahnutie áut. „V
nasledujúcich dňoch preto požiada
mestská časť o úpravu projektu v
duchu zmien schválených poslancami
dopravnej komisie. Občanov o nich
bude samospráva informovať pro-
stredníctvom mapiek, ktoré zverejní
na svojej internetovej stránke,” pokra-
čovala hovorkyňa samosprávy Alena
Kopřivová.
Ako dodala, začiatok projektu bude
ešte tento rok: „S prácami na zjednos-
mernení sa začne pravdepodobne ešte
v septembri 2009. Ďalším krokom
samosprávy bude riešenie uličného
parkovania vo všetkých šiestich
oblastiach vrátane vyhlasovania
nových spoplatnených parkovacích
zón.“ (mm)

Jeden videl 

rozbitú, druhý

dobrú cestu
STARÉ MESTO
Podľa čitateľa Mariána Šidlíka sa
nedávno udiala kuriózna situácia.
Robotníci opravovali cestu, ktorá
vraj bola v dobrom stave a žiadnu
opravu podľa neho nevyžadovala.
Iné si však myslí samospráva.
„Vchod do domu, v ktorom bývam, je
z Dobrovičovej ulice, no okná bytu
smerujú do Tobruckej ulice a vidím aj
na budovu Filozofickej fakulty UK.
Okolo 7.00 h som zaregistroval nezvy-
čajný hluk. Na ulici bol nákladiak,
transformátor a robotníci začali vyre-
závať kusy asfaltu, ktoré vzápätí zbí-
jačkou rozbili a odstránili. Najskôr som
si myslel, že ide o nejaké výkopové
práce... Po debate s robotníkmi som sa
dozvedel, že opravujú výtlky,“ opísal
situáciu náš čitateľ.
Vzápätí už pridal to, čo ho šokovalo
„Znelo to síce pekne, no v úseku
Tobruckej ulice od Pizza Mizza po
reštauráciu Trafená hus žiadne výtlky
neboli! Denne sa dívam z okna, cho-
dím po tej ulici; poznám každý jej
centimeter. Prekvapení boli aj zamest-
nanci pizzerie, ktorým sme v našom
dome poskytli pivničné priestory na
výrobu pizze. V pauzách postávajú s
cigaretou pred prevádzkou a žiadne
výtlky si nikdy nevšimli. Maximálne
na dvoch-troch malých miestach
mierne zošúchaný povrch... Ktorý
diletant (vhodný by bolo ostrejší
výraz!) dal podnet na opravu neexi-
stujúcich výtlkov na Tobruckej?“ uvá-
dza vo svojom liste.
Podľa jeho názoru vraj úradníci bez
toho, aby zistili skutočný stav: Jedno-
ducho vyčlenili peniaze a robotníci
(robiaci si len svoju prácu) od oka
povykrajovali zopár miest, ktoré
„opravili“. Zodpovedné oddelenie by
si malo dôkladne zdokumentovať jed-
notlivé cesty v meste a správne posúdiť
závažnosť realizácie opráv. Škoda, že
nemám odfotografovaný povrch
Tobruckej ulice pred týmto zákrokom,
no ubezpečujem vás, že bol naozaj
neopodstatnený!“ 
Marián Šidlík pritom tvrdí, že opravy
potrebujú iné úseky ciest: „Mám zma-
pované celé Staré Mesto - komunikácie
sú v nevyhovujúcom stave; často naň
poukazujem. Výtlky sú napr. na Raj-
skej, na rohu Jesenského (plus prepad-
nutý povrch a vysunutý kanál) od pre-
dajne Billa až po križovatku a na mno-
hých ďalších uliciach. Roky sú neopra-
vené alebo len „zaplátané“ zmesou
asfaltu a štrku! Financie bohapusto
vyhodené nazmar na Tobruckej sa
mohli použiť na miestach, ktoré opravu
skutočne potrebujú!“
Na jeho tvrdenia zareagoval správca
komunikácie. Ten vraj, podľa hovor-
kyne Starého Mesta Aleny Kopřivo-
vej, opravu zabezpečil na podnet Ing.
Daniela Kerekeša, ktorý sa na starostu
Andreja Petreka obrátil zase s nasledu-
júcou sťažnosťou: „Chcel by som vás,
ako vlastníka komunikácie, upozorniť
na skutočnosť, že na ulici Tobrucká,
vedľa pohostinstva Ponorka sa nachá-
dza ako pozostatok zimy cestný výtlk
veľký približne jeden meter a hlboký
25 centimetrov. V mene vodičov pre-
chádzajúcich po tejto ulici, ako aj
občan s trvalým pobytom na tejto
ulici, si preto dovoľujem požiadať o
nápravu.“ (mm)

Popoludnie

krásnych žien 

a rýchlych koní
PETRŽALKA
V nedeľu 30. augusta 2009 sa na
Závodisku v Starom háji uskutoční
už tradičné podujatie - Majstrovstvá
Európy amazoniek (amatérskych
jazdkýň). 
Ženy - dámy, dievčatá z dvanástich
európskych krajín - si zmerajú sily v
obratnosti, rýchlosti, v jazde na koni.
Napínavé dostihy doplní zaujímavý
sprievodný kultúrny program. Vystúpi
v ňom napríklad dychová hudba Šar-
fianka či hudobná skupina SKAN.
Chýbať nebude ani tradičné vozenie
deti na malých športových koníkoch či
iné atrakcie pre najmenších aj tých
väčších.
K nim možno zaradiť aj atraktívnu
voľbu MISS amazonka, kde porota
zložená z viacerých známych osobnos-
tí vyberie najpôvabnejšiu amazonku,
ktorá ziska korunku, šerpu i ďalšie dar-
čeky.
Športovo-spoločenské popoludnie na
Závodisku sa začína o 14.00 h. (kom)

Bratislavčania

majú nové

metre cyklotrás
PETRŽALKA
Bratislavskí cyklisti i korčuliari osla-
vujú - majú novú cyklistickú trasu
spájajúcu Chorvátske rameno s
Medzinárodnou dunajskou cyklis-
tickou cestou známou ako Petržal-
ská hrádza. 
„Ide o južnú cyklistickú radiálu a sta-
vebné práce sa vykonali v prvom pol-
roku 2009. Bratislavčania tak majú
momentálne k dispozícii celkove 65
km cyklistických ciest medzinárodné-
ho štandardu, pričom najvýznamnej-
šou je dunajská trasa zaradená do
európskej siete (približne 35 km).
Okrem toho môžu cyklisti i korčuliari
využívať trasy celomestského charak-
teru s celkovou dĺžkou 25,4 km,” infor-
moval hovorca mestskej časti Ľubomír
Andrassy. (mm)

Pomohli deťom

pred začiatkom

školského roku
PETRŽALKA
Petržalský úrad pred začiatkom
nového školského roku poskytol
nenávratnú finančnú výpomoc 96
rodinám v celkovej sume viac ako
3600 eur. 
„Jednorazová podpora sa pohybuje od
30 do 100 eur a je viazaná na kúpu
školských potrieb či ošatenie. O
finančnú dávku, ktorá je poskytnutá z
verejného rozpočtu, môžu rodičia
nezaopatrených detí požiadať miestnu
samosprávu aj v priebehu školského
roku a to v prípade, že sa ocitnú v
hmotnej núdzi či inej zložitej sociálnej
situácii,” informoval petržalský hovor-
ca Ľubomír Andrassy.
Podľa jeho vyjadrenia pomoc rodičom
môže byť poskytnutá nielen vo finan-
čnej, ale i v materiálnej vecnej podobe
- napríklad formou objednávky na
nákup školských potrieb, zošitov, kníh
a podobne. (mm)



8BRATISLAVSKÉ NOVINY 27/2009

Rusovce majú

29. augusta svoj

tradičný deň
RUSOVCE
Miestna samospráva v Rusovciach
pripravila na sobotu 29. augusta
2009 tradičný Deň Rusoviec. Bohatý
program počas celého dňa v Rusov-
skom parku potrvá od 14.00 hodiny
až do neskorého večera a vyvrcholí
zapálením vatry.
Ťahákom Dňa Rusoviec má byť aj
vystúpenie bratov Nedvědovcov so
skupinou, ktorí prídu na rad o 18.00
hodine. Pred nimi, o 14.30 h sa pred-
staví miestny detský folklórny súbor
Gerulata, vzápätí tanečná hiphopová
skupina Chiquitás, ktorú vystrieda det-
ský folklórny súbor Čunovský kŕdeľ.
Približne o 15.30 h príde na rad taneč-
ná exotická šou v podaní Grupo
Caliente a po 16.00 h aj Mirka Kosorí-
nová a jej tanečná škola. Po hudobnej
skupine Alias zaspievajú spomínaní
Nedvědovci a od 20.00 hodiny rozo-
hreje návštevníkov DJ Števo Kolár a
zapálená vatra. (rob)

Na Kuchajde

vyvrcholí 

Kultúrne leto
NOVÉ MESTO
Samospráva mestskej časti Bratisla-
va-Nové Mesto pripravila na sobotu
29. augusta 2009 Deň Bratislavča-
nov. Uskutoční sa v areáli prírodné-
ho kúpaliska Kuchajda a vyvrcholí
ním Kultúrne leto.
„Ide o tradičné podujatie s bohatým
kultúrnym programom, atrakciami,
ako aj obľúbeným gulášom á la
Kuchajda,“ informovala tlačová tajom-
níčka samosprávy Alžbeta Klesnilová.
Podujatie sa začne o 14.00 h a vystúpia
ľudová hudba Šarfianka (14.00 h),
cimbalovka Hudci (16.00 h), Senzus
(17.30 h), skupiny Kartago (19.00),
Color (od 20.00 do 24.00 h) a Tuky
band, ktorý bude hrať pri zapálenej
vatre až od polnoci. Guláš začnú vy-
dávať o 17.05 h, vatru zapália o 19.30,
ohňostroj bude o 21.00 h. (mm)

Jednosmerky

vytvoria miesta

na parkovanie
PETRŽALKA
Vodiči jazdiaci po Petržalke si už
možno všimli, že na piatich cestách
je zmenená organizácia dopravy.
Podľa záverov verejnej diskusie
obyvateľov tejto mestskej časti k rie-
šeniu statickej dopravy i vecných
odporúčaní dopravných inžinierov,
miestna samospráva zjednosmernila
päť ulíc. 
„Úplná jednosmerná premávka platí
na Fedinovej, Prokofievovej a Blagoe-
vovej ulici, čiastočná regulácia je na
ulici Bulíkova a Šustekova. Okrem
osadenia zvislého dopravného znače-
nia bolo na novovytvorených jednos-
merných uliciach vytvorené aj vodo-
rovné dopravné značenie, ktoré vyme-
dzuje oficiálne miesta určené na par-
kovanie osobných motorových vozi-
diel,” informoval hovorca petržalskej
samospráva Ľubomír Andrassy a
pokračoval: „Dohromady bolo vytvo-
rených 330 nových státí a celkove
vykonané stavebné, dopravné úpravy
vyšli na 12 000 eur.“ 
Zjednosmernenie niektorých ulíc je
súčasťou petržalského riešenia dlhodo-
béhu problému statickej dopravy,
počas troch rokov by takto mali vodiči
získať až 10 000 nových parkovacích
miest. 
„Jednou z možností, ako tento kritický
stav riešiť, je zjednosmerňovanie ulíc a
následne vytvorenie podmienok na
čiastočné státie na komunikácii a chod-
níku. V rámci takýchto celopetržal-
ských úprava je možné vytvoriť bez-
mála tritisíc nových odstavných miest.
Už dnes ponúka Petržalka jedenásť
lokalít, kde je čiastočná alebo úplná
jednosmerná premávka (týka sa to ulíc
Topoľčianska, Romanova, Holíčska,
Šustekova, Haanova a Námestie hrani-
čiarov, plus ulice z roku 2009),“ pokra-
čoval Ľubomír Andrassy.
V súčasností budujú v Petržalke nové
parkoviská v troch lokalitách s celko-
vou kapacitou 55 miest. Na Wolkrovej
ulici tak vznikne päť, na Znievskej pät-
násť a na Žehrianskej 35 nových par-
kovacích státí. (mm)

Na niektorých uliciach pokračujú 

v ďalších dňoch dopravné obmedzenia 
BRATISLAVA
Rozsiahla oprava povrchu ciest,
ktorá počas tohto leta zasiahla hlav-
né mesto, pokračuje v niektorých
prípadoch aj počas týchto dní. Práce
na niektorých uliciach by sa mali
skončiť až v októbri.
Oprava povrchu komunikácií najmä na
hlavných mestských ťahoch sa kvôli
obmedzeniam v doprave stretla s nevô-
ľou mnohých vodičov. Najmä na Šan-
covej ulici sa počas prázdnin vytvárali
v smere z Trnavského mýta na Hlavnú
stanicu rozsiahle kolóny áut. Nutná
oprava ciest však bola načasovaná do
obdobia s pomerne najnižšou frekven-
ciou automobilov v meste. 
V týchto dňoch vrcholí oprava komu-
nikácie na Šancovej ulici, ktorá sa
začala 3. júla 2009 a oficiálne ukonče-
nie je naplánované na 31. augusta. Pri-
budol tam nový asfalt na dĺžke 2625
metrov. 
Pokračuje aj oprava ciest na Limbovej

a Stromovej ulici. Oprava Limbovej je
rozdelená do šiestich etáp s postupným
uzatváraním jazdných pruhov. Pláno-
vané ukončenie je 10. septembra.
Oprava Stromovej ulice má prísť na
rad po dokončení Limbovej. Robotníci
by mali Stromovú opustiť pravdepo-
dobne do 11. októbra. 
Obmedzenia na Mýtnej ulici stále spô-
sobuje rekonštrukcia vodovodného a
kanalizačného potrubia. Potom bude
nasledovať oprava povrchu komuniká-
cie, ktorá by mala byť hotová do 30.
septembra.
Povrchy hlavných mestských ťahov
čaká v mnohých prípadoch aj lokálna
oprava. Mesto opraví úseky, kde sú
jamy, výtlky, alebo kde je cesta hrboľa-
tá.V týchto prípadoch dôjde len k men-
ším obmedzeniam dopravy na krátky
čas.
Ide napríklad o Brniansku ulicu, Ulicu
svornosti, Trnavskú alebo aj Rožňav-
skú, kde budú opravovať úsek v križo-

vatke s Bojnickou. Lokálnych opráv sa
dočká aj Račianska ulica, Lamačská či
Dolnozemská. 
Na mnohých zastávkach mestskejk
hromadnej dopravy pribudne, alebo už
pribudol, betónový povrch, ktorý má
zvýšiť bezpečnosť cesty a stabilitu
jazdy na zastávke. Ide napríklad o
Gagarinovu ulicu, kde sa objaví betón
na ceste pred Bajkalskou ulicou a za
Tomášikovou ulicou. Betónový povrch
dostane aj okolie zastávky na Panón-
skej ceste v smere do centra pred Ru-
sovskou cestou či Hradská ulica pri
zastávke mestskej hromadnej dopravy
Šíravská v smere do centra mesta.
Pokračuje aj oprava niektorých miest-
nych komunikácií, a to najmä na Pali-
sádach, ale aj na uliciach Drotárska,
Kazanská, Prievozská, Brigádnická či
Furdekova. 
Mesto ráta s tým, že postupné dokon-
čovanie opráv komunikácií by malo
vyvrcholiť v októbri. (rob)

Niektorí obyvatelia Dlhých dielov 

nesúhlasia s novými parkoviskami

Dopravného podniku Bratislava, a.s.

vo vozovni Jurajov dvor v Bratislave

v sobotu 5.9.2009 od 9:00 do 14:00

Vstupy z Vajnorskej a Bojnickej ulice

Doprava na DOD 2009 na linkách číslo 2, 

4, 204, 205, 53, 63, 65, 67, 96 

a mimoriadnych linkách číslo 10, 214 bude zadarmo

Linky budú označené logom DOD 2009

Parný vlak zo ŽST Petržalka odchod 9:30

                  (1
4:30 naspäť)

PROGRAM:PROGRAM:
Mažoretky TINAMažoretky TINA
Detský folklórny Detský folklórny 

súbor VIENOKsúbor VIENOK

ZUZANA SMATANZUZANA SMATANOOVÁVÁ
VIDIEKVIDIEK
LOJZOLOJZO

SPRIEVODNÉ AKCIE:SPRIEVODNÉ AKCIE:
Detské atrakcie, Detské atrakcie, 

hry a súťažehry a súťaže
Jazda zručnosti Jazda zručnosti 

vodičov DPB, a.s.vodičov DPB, a.s.
Jazda vláčikom Jazda vláčikom 

a bus-kabrioletom po areália bus-kabrioletom po areáli
Rozprávkový autobusRozprávkový autobus

Prehliadka historických Prehliadka historických 
a moderných vozidiel MHDa moderných vozidiel MHD

Vyhlásenie najlepších Vyhlásenie najlepších 
vodičov DPB, a.s.vodičov DPB, a.s.

Dopravného podniku Bratislava, a.s.

vo vozovni Jurajov dvor v Bratislavee

sobotu 5.9.2009 od 9:00 do 14:00

KARLOVA VES
Mnohí obyvatelia Dlhých dielov
majú výstavby už plné zuby. Týka sa
to napríklad aj budovania nových
parkovísk na uliciach Majerníkova a
Matejkova. Miestni obyvatelia sú
proti novým parkovacím státiam vo
vnútri bloku. 
Okrem protestu, ktorý adresovali
miestnemu úradu, sa obrátili aj na Bra-
tislavské noviny. Návrh miestneho
úradu na zriadenie parkovísk totiž
považujú za nehorázny. Podľa nich v
čase, „keď je zdevastovaná obrovská
plocha zelene v celej Bratislave“, úrad
sa snaží o zlikvidovanie kúska zelenej,
trávnatej a stromami vysadenej časti vo
dvore. 
Obyvatelia pripomínajú, že vnútroblok
bol vybudovaný pre deti a ľudí tu žijú-
cich ako miesto na oddych. Odmietajú
klasický argument o nedostatku parko-
vacích miest. „To vari nie je starosť

ľudí, žijúcich v tomto bloku. My pra-
cujeme, a máme právo na pokoj, aj keď
už dnes načierno parkujú vo dvore pri-
bližne dve desiatky áut,“ uvádzajú.
Ako dodali, je to zakázané a vodiči by
mali byť pokutovaní.
Starostka Karlovej Vsi Iveta Hanulíko-
vá (Smer-SD) pre Bratislavské noviny
okrem iného uviedla, že ide o stojiská,
ktoré budú mať zatrávnený povrch.
Plochy sú podľa nej vybrané v súčin-
nosti s obyvateľmi na miestach, kde je
už v súčasnosti trávnatý povrch poško-
dený alebo zničený, niekedy i nelegál-
nym parkovaním aut. Ako uviedla,
výstavbu parkovísk si obyvatelia hra-
dia sami. 
„Mestská časť poskytne plochu, zabez-
pečí výstavbu a občan ju prefinancuje a
má na 5 rokov zadarmo vyhradené par-
kovanie.“ Ako dodala, po piatich ro-
koch má prednostné právo na poskyt-
nutie vyhradeného parkovania za

obvyklých podmienok, „čiže zaplatí
mestskej časti 166 € na rok“. 
Celé je to podľa nej o tom, že mestská
časť nemá peniaze na budovanie par-
kovísk.
Zodpovedný pracovník Miestneho
úradu v Karlovej Vsi nás informoval,
že obyvateľom rozposlali informačné
materiály s návratkou, kde mohli vyja-
driť svoj názor do 17. júla. K 16. júlu
2009 sa zo 160 kusov vrátilo sedem-
násť. Na siedmich bolo kladné a na
desiatich záporné stanovisko. 
„Cieľom tohto zámeru je na ploche s
predpokladanou výmerou 64,80 štvor-
cového metrra v medziach jednoduchej
stavby uskutočňovanej nenáročnými
stavebnými prácami, ktoré nezaťažujú
životné prostredie a trvajú krátko,
vybudovať parkovacie miesta pre malý
počet osobných motorových vozidiel,“
uvádza sa v stanovisku miestneho
úradu Karlova Ves. (rob)
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NOVÉ MESTO
NA STROMOVEJ ULICI zadržali
muža podozrivého z lúpežného pre-
padnutia novinového stánku. Ráno po
šiestej prišiel do PNS a pod hrozbou
použitia noža žiadal od zamestnankyne
cigarety, telefónne karty a peniaze. Že-
na mu to z obavy o svoj život a zdravie
dala, navyše pri tom utrpela drobné
poranenie. Páchateľ síce ušiel, ale poli-
cajti pohotovostnej motorizovanej jed-
notky onedlho zadržali 18-ročného
muža na Jaskovom rade, pričom po-
užili varovný výstrel do vzduchu.

KARLOVA VES
NA MOLECOVEJ ULICI sa zahral
na drsného lupiča šestnásťročný
Adrian A. z Bratislavy. Na autobusovej
zastávke MHD násilím prinútil o rok
mladšieho chlapca, aby mu vydal ciga-
rety. Policajti ho zadržali okamžite po
čine.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI kontro-
lovali policajti 28-ročnú ženu, ktorá im
dobrovoľne vydala jednu papierovú
skladačku s obsahom neznámej hnedej
látky, o ktorej tvrdila, že je to heroín.
Ženu vypočuli, materiál skončil na
expertíze. Rovnaký priebeh mala aj
kontrola 22-ročného mladíka a ďalších
dvoch mužov vo veku 25 a 47 rokov, u
ktorých tiež objavili jednu skladačku s
rovnakým obsahom.

RUŽINOV
NA SÚŤAŽNEJ ULICI horelo vozid-
lo Renault Megane. Neznámy páchateľ
polial auto horľavou látkou a zapálil.
Od horiaceho vozidla sa poškodila aj
vedľa zaparkovaná Suzuki Liana.
Škodu na autách odhadli na 7000 eur. 
NA HONTIANSKEJ ULICI prepad-
li hotel. Tesne po jedenástej hodine
predpoludním vošiel do budovy nezná-
my páchateľ a pod hrozbou zbrane,
ktorú mal mať v taške, žiadal od
recepčnej peniaze. Tá mu z obavy o
svoj život dala 760 eur. Páchateľ vzá-
pätí ušiel na neznáme miesto.

PETRŽALKA
NA FEDINOVEJ ULICI policajti
kontrolovali byt a počas prehliadky v
ňom našli drogy, desať až dvadsať jed-
norazových dávok pervitínu. Okrem
toho zaistili tekutiny z ďalších 3 zaiste-
ných injekčných striekačiek. Janke K.
(36) z Bratislavy hrozí za nedovolenú
výrobu omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzov, ich drža-
nie a obchodovanie s nimi desaťročné
väzenie.. (mm)

Kúpalisko Lido

bolo oázou

pokoja a mieru
Štípance z podunajskej džungle sme
si vymrazili v chlórovanej vode bazé-
na, po čom nevyhnutne muselo
nasledovať akumulovanie tepla na
betónových teraskách okolo. To bola
zóna Ovsišťanov.
Na tomto kúpalisku, triedne jedno-
značne vyhranenom, neexistovalo teri-
toriálne nepriateľstvo. Už len existen-
cia dvoch desiatok chalanov z Podhra-
dia súčasne s dvoma desiatkami ich
rovesníkov z Ovsišťa mala potenciu
sudu pušného prachu inde.
Tu však vládlo po všetky sezóny prí-
merie - možno aj preto, lebo na úbohé
predvojnové Lido so studenými
sprchami, bazénom napúšťaným pit-
nou vodou nechodila ani rodiaca sa
ľudovodemokratická elita, ani gangy z
robotníckych predmestí z opačnej stra-
ny mesta. Vedelo sa, kto je provokatér
a spolupracovník bezpečnosti, a pred
tým si každý dával pozor na ústa aj
činy, a keď niekedy mal takýto exot
modriny, tak ich získal len od starších
chalanov a ďaleko-ďaleko od čarovnej
enklávy Lido.
Ťažko sa z tejto oázy, kam nedovidel
žiadny pedagóg a kam nechodili prí-
slušníci VB, ani cez sezónu ani mimo
nej, odchádzalo. No disciplína na Kelt-
skej je neúprosná vec.
- Načo pôjdeme, je pol šiestej, doma
máme byť o pol siedmej, pol hodiny na
cestu... - špekuloval Ján.
- Ty somár. Nepôjdeme teraz, ale o
šiestej, cestou sa zdržíme a prídeme o
trištvrte. A zajtra pôjdeme nanajvýš tak
do zelovocu po uhorky. No keď pôjde-
me teraz, nabetón prídeme pred pol
siedmou. Za odmenu dostaneme ešte
voľno a pár minút navyše si vydranká-
me. Aj do deviatej. V Šifbeku alebo na
ulici s deckami hrať nožnice.
Akože tak aj bolo.
Keď sme neboli v lete pri vode, hrali
sme sa na ostrovčeku v križovatke
oproti domu. Nožnice bola hra, pri kto-
rej si štyria hráči vymieňali miesta na
značkách a piaty sa snažil využiť
výmenu na obsadenie jedného z miest.
Bolo to tým lepšie, čím sme boli starší,
pri vymieňaní miest sa dalo zraziť s
babami... Alebo sme išli do Šifbeku
(naozaj sme za každý predčasný prí-
chod dostali vychádzku až do tmy) a
tam sme lozili a skrývali sa po stro-
moch a za rozvodnú skriňu, alebo sme
sa naháňali, alebo „fajčili viržinky“ z
cigaretového stromu a iskry nám lieta-
li rovno do krku.
Dalo sa ísť aj na Heumarkt a tam zbí-
jať v zadných dvoroch pavlačových
domov. A všetko malo svoju vôňu. Pri
hre na nožnice občas zatiahla do nosa
para z práčovne neďalekej nemocnice,
to bola vôňa domova. Šifbek voňal v
každom ročnom období inak, ale vždy
to bola jeho vôňa, trochu vôňa každého
parku, teda od kypiacej jarnej zeme cez
prvú trávu a peľ exotických parkových
stromov, kosenie trávy až po padanie
gaštanov a jesenný dym spaľovaného
lístia, ale to bola len jeho parková
vôňa, nezabudnuteľná a nezameniteľ-
ná. Gustav Bartovic

z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Napoleon zostal na Somárskom vrchu
Na leto 1809, keď bolo mesto okupo-
vané armádou francúzskeho cisára a
jeho spriatelených vojsk, obyvateľ-
stvo tak skoro nezabudlo. Mesto
malo práve za sebou obrovskú
katastrofu, oveľa väčšiu, aká ho
postihla v roku 1439, keď hradná
posádka kanónmi z hradu ostreľo-
vala mesto. Mnohé domy boli vyho-
rené, bez striech. Nie každý mal
možnosť ihneď si postaviť novú
strechu. 
Úrody vo vinohradoch a záhradách
boli zničené, a keby sa aj boli zachova-
li, nemal by kto úrodu pozbierať.
Mesto muselo z mestskej kasy platiť
„víťazom” kontribúcie a starať sa o ich
výživu a zábavu. Mešťanom nebolo do
smiechu. Okupanti organizovali zába-
vy, oslavovali víťazstvo. 
Okupačné armády sa usadili aj vo všet-
kých menších obciach v okolí mesta
(Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystri-
ca, Dúbravka, Stupava, Vajnory), ktoré
postupne doslova vyžrali.
Napoleon sa už cítil pánom celej Euró-
py. Rozmýšľal o tom, ako čo najviac
pokoriť rakúskeho cisára, predtým
posledného cisára historickej ríše rím-
skej nemeckého národa. Kul plány ože-
niť sa s potomkyňou skoro všetkých
historických európskych panovníckych
rodov, pravnučkou Márie Terézie.
Svoje potomstvo s vyvolenou Máriou
Lujzou (ktorá o tom asi ešte nevedela)
už videl panovať v ďalších storočiach v
zjednotenej Európe. Netušil, že sa blíži
jeho koniec, a že ten koniec je už
nebezpečne blízko. Bol na vrchole,
čakala ho cesta dolu. Máriu Lujzu v
roku 1810 dostal, syn sa mu narodil. 
No už v roku 1813 zažil aj porážku pri
Lipsku a v roku 1814 sa musel vzdať
titulu francúzskeho cisára a s hanbou sa
odsťahovať na ostrov Elba, ktorému
smel vládnuť ako vlastnému kniežat-
stvu. Byť kniežaťom malej bezvýz-
namnej krajinky na ostrove, o ktorom
skoro nikto nevedel, to pre Napoleona
nebolo. Využil nepozornosť svojich
nepriateľov, ktorí sa sústredili na kon-
gres vo Viedni, a s pomocou svojich
priaznivcov sa vrátil do Paríža, aby
obnovil cisárstvo. Jeho návrat však
trval len sto dní. V bitke pri Waterloo
skončili posledné zvyšky kedysi sláv-
nej neporaziteľnej Napoleonovej armá-
dy. Napoleon sa musel vzdať. Požiadal
Anglicko o osobnú ochranu. Dostal
možnosť žiť pod vojenským dohľadom

na ostrove Sv. Helena, kde v roku 1821
zomrel.
Do histórie mesta Prešporku sa šialený
cisár zapísal aj svojou jedinou návšte-
vou. Pravdou je, že nesprávne sa hovo-
rí o návšteve mesta, lebo na katastrálne
územie stredovekého mesta vlastne
nikdy nevstúpil. Pohyboval sa len na
pôde, ktorá patrila k Bratislavskému
hradu, a tá ešte v roku 1809 nepatrila k
územiu mesta. 
Bola to vlastne len krátka zastávka na
ceste z Viedne do Rábu (Györ), kam sa
cisár vybral 31. augusta 1809 na inš-
pekciu svojho vojska. Cisárovi sa urá-
čilo prejsť Dunaj cez „lietajúci most”
na severný breh. Mesto ho vôbec
nezaujímalo. Korzičan bol zvyknutý na
Paríž a Viedeň, nejaký malý Prešporok
bol pre neho zanedbateľný. Zaujímalo
ho opevnenie hradu nad mestom,
mohutný kráľovský palác a situácia na
kopci nad hradom, ktorá by sa dala pri
vojenskej akcii výhodne využiť. 
V sprievode svojich generálov a jazd-
nej gardy prešiel koňmo východným
podhradím (Schlossgrund) a Zámoc-
kou ulicou (Schlossweg) až k západnej
hradnej bráne (Schlossberg). Vieden-
skou bránou vstúpil do areálu pevnosti,
ktorá bola obsadená jeho armádou. Po
zbežnej prehliadke hradu cestou medzi
vinohradmi vystúpili na najvyšší bod
kopca západne od hradu (Eselberg). Ak
sa obrátili, uvideli hradný palác rovna-
ko, ako ho dnes, po rekonštrukcii, vidia
návštevníci Bratislavy. Na kopci vraj
Napoleon zosadol z koňa, aby si odpo-
činul (alebo pre inú potrebu). Z tohto

miesta nebolo na mesto vôbec vidieť.
Možno ho potešil pohľad na západ, na
Devínsku Kobylu a Rakúsko, kde už
bol skoro neobmedzeným pánom. Celá
„návšteva” trvala len jednu hodinu.
Cez „lietajúci most” sa vrátili na južný
breh a odcválali do Rábu. 
Cesta na mieste terajšej Mudroňovej
ulice sa volala Kaiserweg - Cisárka
cesta. Niektorí tvrdili, že na počesť
Napoleona. V skutočnosti ju tak obyva-
telia mesta volali dávno pred Napoleo-
novou „návštevou”. Ktovie, koľkí sku-
toční cisári po nej kráčali pred prícho-
dom zakomplexovaného uzurpátora. 
Väčšine Európanov priniesol Napoleon
Bonaparte len hrôzu, strach, utrpenie,
smrť. Jeho činnosť možno na území
Európy prirovnať k druhej svetovej
vojne a jeho osobnosť na vážkach dejín
bez problémov vyváži Hitlera a Stalina.
Mussolini bol v porovnaní a Bonapar-
tem hotovým neviniatkom. Napriek
tomu sa našli a aj dnes sa nájdu ľudia,
ktorí považujú Napoleona za génia a za
kladnú významnú osobnosť ľudských
dejín. Niektorý z jeho ctiteľov označil
ešte v 19. storočí miesto na Somárskom
vrchu, kde Napoleon údajne stál,
kamenným blokom, na ktorom bývali
vytesané písmená Q a N. Písmeno Q
bolo skratkou latinského slova“qies”,
označením pre miesto odpočinku,
oddychu. Tu si teda, našťastie, Napo-
leon veľmi neodpočinul. Zaslúžený
odpočinok ho očakával až o pár rokov
na ostrove Svätej Heleny.
Pamätný kameň niekto pred 60 rokmi
ukradol. Zachovala sa z neho len uni-
kátna fotografia v zbierke Múzea
mesta Bratislavy. Štefan Holčík 
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ROZTOČÍME TO!

HVIEZDOSL AVOVO NÁMESTIE
A PEŠIA ZÓNA STARÉHO MESTA

NA 19. ROČNÍKU FESTIVALU REMESIEL – DNI MAJSTROV ÚĽUV

2 9. –3 0.  A U G U S T
D E N N E 10:0 0 –18:0 0 VS T U P VO ĽN Ý

U L U V. S K

Organizátori podujatia: 
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
Hlavné mesto SR Bratislava 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana 
S finančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

V E T E R I N Á R N A
P R A X  W E L L V E T

otvorená od septembra
PO-PI 10.00 - 20.00
SO 10.00 - 12.00

www.wellvet.sk, 
0948 664 488, 02 4524 1504

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

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

0905 234 615 � 4363 8184



FUTBAL
Hoci bratislavskí fanúšikovia, ale
zrejme aj samotní hráči Slovana žili
v posledných týždňoch viac pohármi
ako domácou ligou, najvyššia súťaž
pokračovala rýchlym tempom.
Domácim šlágrom bol duel belasých
s Petržalkou, ktorý ukázal, že nie
vždy vyhrávajú veľké mená...

5. KOLO: Bez prehry
Slovanisti v ňom nastúpili v Ružomber-
ku a tri body získali až zlepšeným
výkonom po prestávke. Prvý polčas
však bol podľa trénera Dušana Uhrina
zlý: „Podali sme slabý výkon, v podsta-
te sme len čakali na druhý gól v našej
sieti. Keby ho Ružomberok dal, stret-
nutie by sa vyvíjalo úplne inak. Po
zmene strán sme sa, našťastie, vzchopi-
li a hráči ukázali, na čo majú.“ V tomto
kole neprehrala ani Petržalka, hoci na
domácom trávniku v Senci privítala
lídra v Nitry. Naopak, zverenci Micha-
la Hippa mali bližšie k víťazstvu, no
keď Tomčák nepremenil ani pokutový
kop, stretnutie sa skončilo deľbou
bodov. „Určite sme stratili dva body.
Hoci sme nenastupovali ako favoriti,
podľa priebehu zápasu sme mali bližšie
k víťazstvu,“ tvrdil Michal Hipp.

6. KOLO: Vyrovnané derby
Kto čakal, že Petržalka príde na Tehel-
né pole s cieľom inkasovať čo najme-
nej, ten sa hlboko mýlil. Mužstvo zo
Senca (či Prievozu?) sa napriek vybra-
kovanému kádru zomklo a Slovanu
bolo viac ako vyrovnaným súperom.
Navyše to boli skôr hostia, ktorí mali
bližšie k víťazstvu a nebyť menšej upo-
náhlanosti v koncovke, Bratislava
mohla zažiť dokonalú vzburu menšie-
ho a chudobnejšieho príbuzného! 
„Sám neviem, čo sa stalo s našimi
hráčmi. Zdá sa mi, že nastúpili nekon-
centrovaní, nesústredení, prípadne, že
súpera podcenili. Ani jeden nepodal
očakávaný výkon. Od prehry nás
zachránil iba brankár Putnocký, ktorý
ako jediný odviedol to, čo sa od mojich
zverencov čakalo,“ krútil hlavou
Dušan Uhrin. Výhovorku, že hráči už
viac mysleli na Ajax, neprijal: „Také
niečo ich nemôže ospravedlňovať!“ 
Michal Hipp bol v rovnakej situácii
ako po stretnutí s Nitrou. Jeho mužstvo
znovu nenastupovalo ako favorit, ale
zase bolo bližšie v výhre: „Stačilo sa
pozrieť na postavenie v tabuľke a
hráčske kádre a muselo byť každému

jasné, kto je favoritom. Hráčom som
však zdôrazňoval, že pri zhode šťast-
ných náhod môžeme niečo uhrať, čo sa
aj potvrdilo, dokonca si myslím, že
sme mali bližšie k trom bodom. Vyťa-
žili sme aj z toho, že sme poznali Slo-
van lepšie ako Slovan nás.“ 
V petržalskom drese sa prvý raz v tejto
sezóne predstavil stredopoliar Guédé,
ktorému nevyšiel prestup do Grécka.
Napriek dlhej pauze patril k najlepším
a určite prevýšil protihráčov v bela-
som. „Paradoxne, Guédé lepšie poznal
súperových hráčov než vlastných spo-
luhráčov,“ smial sa Michal Hipp.
7. KOLO: Debakel majstra
Hŕstka priaznivcov Slovana cestujúca
do Prešova sa mohla len chytať za
hlavu. Belasí nestačili ani na súpera zo
Šariša a prehrou 0:3 si vyrobili ďalšiu
hanbu. Darmo ich plagáty vyzývali na
bojovnosť, z hľadiska bolo jasné, že
hráči si mýlia bojovnosť s vlastnou
nervozitou a väčšina sa na ihrisku
doslova vytrápila. 
„Po vysokej prehre v Amsterdame sme

sa nedali dohromady. V dobrom stret-
nutí sme síce mali prevahu, ale kým
my sme šance nevyužili, súper potres-
tal každú našu chybu,“ skonštatoval
Dušan Urin ešte pred rozlúčkou s
Tehelným poľom. 
Oveľa lepšie dni prežíva Petržalka. V
priebu troch týždňov zobrala body
Nitre, Slovanu a v cez víkend aj Žiline,
nad ktorou zvíťazila 1:0. „Chceli sme
bodovať a tomu sme podriadili naše
ciele. V prvom polčase sme sa sústre-
ďovali na protiútoky, v druhom sme sa
dostali pod veľký tlak, ale ten sme
zvládli a tri body s kvalitným súperom
nás veľmi potešili,“ skonštatoval
Michal Hipp. 
Petržalke sa pomaličky končí aj senec-
ký azyl. Keďže rekonštrukcia Pasien-
kov ide podľa plánu, už 11. septembra
2009 v dueli so Senicou by sa mohla
vrátiť do hlavného mesta.
Najbližší domáci ligový duel Slovana s
Dubnicou odohrajú v nedeľu 30.
augusta 2009 o 19.30 h. Petržalka
cestuje o deň skôr do Trnavy. (db)

Triatlon pre

všetkých je

výzva všetkým
TRIATLON
Jedna z najťažších športových disci-
plín sa vracia do hlavného mesta.
Triatlon, čiže spojenie troch samo-
statných športov plávania, cyklistiky
a behu do jedného celku, si budú
môcť Bratislavčania vyskúšať na
vlastnej koži v sobotu 29. augusta
2009 v bratislavskom Čunove - areá-
li vodných športov.
Uskutoční sa tu 1. ročník Bratislavské-
ho triatlonu - triatlonu pre všetkých,
ktorý organizuje bratislavský triatlono-
vý klub Triklub FTVŠ v spolupráci so
Slovenkou triatlonovou úniou. „Ako
naznačuje názov podujatia, nebudú
súperiť len profesionálni triatlonisti o
body do Slovenského pohára, ale tento
náročný šport si bude môcť vyskúšať aj
široká verejnosť - od detí až po senio-
rov,“ povedal riaditeľ pretekov Michal
Varga.
Dva týždne pred štartom pretekov bolo
prihlásených už vyše 200 štartujúcich,
čo je na slovenské pomery obrovské
číslo. „V porovnaní s vyspelými kraji-
nami však máme čo doháňať. Tam je
totiž bežné, že triatlonové podujatie
priláka aj tisícku štartujúcich,“ pripo-
menul riaditeľ pretekov M. Varga.
Organizátori mysleli aj na priaznivcov
v Bratislave obľúbených kolieskových
korčulí - okrem klasickej verzie (pláva-
nie+cyklistika+beh) pripravili aj tria-
tlonovú inline korčuliarsku verziu pre-
tekov: 200 m plávanie + 8 km in-line +
2 km beh. „V strednej Európe sme
prví, kto pripravil aj inline verziu tria-
tlonu,“ dodal M. Varga. 
Tí, ktorí si ešte netrúfnu otestovať
svoje schopnosti, sa môžu prísť pozrieť
do Čunova na najlepších slovenských a
českých triatlonistov na čele s aktuál-
nym majstrom Slovenska v olympij-
skom triatlone Richardom Vargom
(J&T Sportteam Bratislava) či olym-
pionikom Pavlom Šimkom (Realiz
Sport Team Bratislava).
Program 1. ročníka Bratislavského
triatlonu sa začne v sobotu 29. augusta
prezentáciou, o 9.30 h vyštartujú na
trate žiaci, o 10.15 h budú firemné pre-
teky, o 11.00 h cyklistická verzia tria-
tlonu pre všetkých. O 12.00 h je vyhlá-
senie výsledkov úvodných troch kate-
górií, o 12.30 h nasleduje šprint triatlon
juniorov, junioriek a Open, o 14.15 h
znovu triatlon pre všetkých - korču-
liarska verzia. O 15.15 h príde na rad
záverečný olympijský triatlon mužov,
žien a veteránov - finále Slovenského
pohára 2009. Vyhlásenie výsledkov je
naplánované na 18.00 h. (pd)
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Slovan FTVŠ

vyhral turnaj v

sálovom futbale
SÁLOVÝ FUTBAL
Futsalisti Slovana FTVŠ vyhrali tur-
naj organizovaný bratislavským klu-
bom KPP Barabéri Bratislava a ich
kolegami z Tanga Brno.
Po stretnutiach v základných skupi-
nách sa do záverečných zápasov dosta-
li Barabéri aj Slovan. Usporiadajúci
klub nastúpil na duel o tretie miesto, v
ktorom podľahol Tangu 1:3 Viac sa
darilo slovanistom. Tí vo finálovom
stretnutí zvíťazili nad českým repre-
zentačným výberom do devätnásť
rokov 4:3. 
„Z víťazstva na tomto turnaji mám
radosť, ďakujem všetkým hráčom,
ktorí nastúpili. Verím, že toto víťazstvo
nie je len lastovičkou, ale začiatkom
dobrej hry a výsledkov,“ povedal tréner
futsalistov Slovana FTVŠ Branislav
Škorec. (mm)

Policajtky našli

nový domov 

v Partizánskom
HÁDZANÁ
Hľadanie definitívneho usporiadate-
ľa turnaja 2. skupiny II. fázy kvalifi-
kácie Ligy majstrov žien sa uzavrelo
tým, čo sa črtalo už na začiatku.
Októbrový turnaj usporiada ŠKP
Bratislava a jeho dejiskom bude
Partizánske.
Keďže prísne podmienky na zorganizo-
vanie turnaja, ktoré vyhlásila Európska
hádzanárska federácia, nebol schopný
splniť ani jeden z účastníkov turnaja,
medzinárodná organizácia nakoniec
súhlasila s niektorými ústupkami a tur-
naj bude v Partizánskom. 
Jeho istými účastníkmi sú už ŠKP Bra-
tislava, Zvezda Zvenigorod (Rusko),
Olimpija Ľubľana (Slovinsko), posled-
ným zúčastneným družstvom bude
postupujúci z 2. miesta B-skupiny I.
kvalifikačnej fázy /Maliye Milli Piyan-
go SK (Turecko), Madeira Andebol
SAD (Portugalsko) alebo T+A/VOC
Amsterdam (Holandsko).
Pre Bratislavčanky je turnaj v Partizán-
skom výhodný z viacerých dôvodov.
Najdôležitejšie sú najmä náklady na
jeho usporiadanie a možnosť mať halu
k dispozícii na dlhší čas, než by to bolo
v Bratislave. To umožní všetkým
zúčastneným družstvám v hale absol-
vovať potrebné tréningy. (mm)

Amsterdamský tieň padol na majstra 

ešte aj v ligovom stretnutí v Prešove

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

•Nájom od dvoch týždňov
•Cena od 9,6 €/289,-Sk

•Prístup 24 hodín denne
•Osobný alarm

www.selfstorage.sk
tel. 0800 500 951

PRENAJMITE SI SKLAD

Slovanisti svojich fanúšikov nepotešili ani v Prešove. FOTO - SITA
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Futbalisti ŠK Slovana v Amsterdame 

prepadli, doma ich čaká boj o česť

Dve prehry 

slovanistov 

vo Švajčiarsku
HOKEJ
Hokejisti Slovana si riadne zacesto-
vali. Po štyroch zápasoch na sloven-
skom a českom ľade vyšli ďalej za
humná a vo Švajčiarsku nastúpili
proti Atlante Mytišči a Dinamu
Moskva. Len pár dní po návrate zo
západu zase zamierili na východ.
Ešte pred cestou do Švajčiarska si slo-
vanisti pripísali výhru 4:1 v Zlíne,
víťazstvo 4:3 po samostatných nájaz-
doch nad Spartakom Moskva v Havlíč-
kovom Brode. Doma v Ružinove
potom podľahli Třincu 1:3 a vyhrali so
Znojmom 2:0. 
Samotnú švajčiarsku minisériu začali
prehrou 1:5 s Atlantou, keď jediný gól
Bratislavčanov strelil Hruška a vyrov-
nával ním na 1:1. V druhom dueli
nestačil Slovan na Dinamo Moskva a
prehral 2:4. Jeho góly dali Lipiansky a
Kuľha.
Zverenci Antonína Stavjaňu sa začiat-
kom týždňa presunuli na turnaj Casso-
via Cup do Košíc, kde ich posilnil aj
bývalý hráč Dušan Devečka. Ten už v
belasom drese odohral tri sezóny, no
naposledy skúšal šťastie v Sparte
Praha, kde mu však neponúkli kon-
trakt. Košický turnaj bude preňho tes-
tom a pre bratislavských funkcionárov
možnosťou na vyskúšanie, či s ním
podpíšu zmluvu. Na východe by sa mal
do zostavy vrátiť aj ďalší obranca Ser-
sen, ktorý sa minulý týždeň po dlhom
liečení objavil na ľade a je pripravený
znovu hrať. (mm)

FUTBAL
Tisícka fanúšikov Slovana prežila v
prvom barážovom stretnutí Európ-
skej ligy v Amsterdame asi najhoršiu
hodinku za posledný rok. Ajaxu sta-
čilo necelých 50 minút, aby dokona-
le rozobral svojho súpera a už týž-
deň pred štvrtkovou odvetou na
Tehelnom poli si zabezpečil postup
do základnej skupiny.
Prehra 0:5 znamená, že slovenský
majster nesplnil ani jeden svoj cieľ -
prebojovať sa buď do základnej skupi-
ny Ligy majstrov alebo aspoň do
Európskej ligy. Už v prípade postupu
do druhej najprestížnejšej pohárovej
súťaže by na Tehelné pole prišlo mili-
ón eur, čo je prémia pre každé postu-
pujúce mužstvo, navyše tam boli reál-
ne ďalšie prémie za získané body. Slo-
vanisti však o týchto peniazoch môžu
iba snívať a majú minimálne rok na to,
aby zistili, kde sa ich klub v hierarchii
európskych tímov v skutočnosti
nachádza a čo urobiť pre to, aby bol o
rok úspešnejší.
Amsterdamský duel pritom zverenci
Dušana Uhrina nezačali zle. Masary-
kova delovka a dva Obžerove úniky
trochu vystrašili bezstarostných domá-
cich. Ajax mal tiež niekoľko šancí, ale
definitívne ho upokojil až prvý gól.
Druhý polčas bol jedným z najhorších
v celej slovanistickej histórii. Bezrad-
nosť, pomalosť, kŕčovitosť, nepresnosť
- do hry belasých sa dostalo prakticky
všetko zlé, čo možno na futbale nájsť.
Dušan Uhrin sa síce snažil hovoriť

niečo o únave a nabitom hracom kalen-
dári, ale kto pár hodín predtým sledo-
val výkon viedenského Rapidu proti
Aston Ville či Slaviu proti CZ Bele-
hrad, ten musel vidieť, že výhovorky
na nabitý kalendár a zápasy nedeľa -
streda - nedeľa sú len bohapustým
zahmlievaním skutočných dôvodov
prehry a zakrývaním vlastných nedo-
statkov! 
Navyše, Košičania, ktorí boli v takmer
rovnakej situácii a mali za sebou pri-
bližne rovnaký počet duelov, odohrali
proti AS Rím vyrovnané stretnutie.
Nehovoriac už o Žiline, ktorá dokázala
uhrať nerozhodný výsledok v Belehra-
de s Partizanom. 

A keby sa už išlo do detailov, majster
nehrá od začiatku súťaže systémom
streda - nedeľa, pretože zápas so Žili-
nou má preložený a voľno mal aj počas
medzištátneho duelu na Islande.
Jasno pri hľadaní príčin amsterdam-
ského debaklu však mali fanúšikovia
Slovana, ktorí na stránke Belasej šľa-
chty uverejnili „protest“ proti výkonu
futbalistov. Okrem iného obvinili hrá-
čov z nedostatku bojovnosti, z toho, že
si nevážia dresy, ktoré nosia a na záver
zdôraznili, že tak, ako sa správajú
hráči, tak sa k nim budú správať a fan-
diť aj fanúšikovia.. To pritom netušili,
čo ich bude čakať o štyri dni neskôr v
Prešove... Dušan Blaško

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

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

Zápis a info:
Akadémia vzdelávania, 
Gorkého 10, 815 17 Bratislava
02/544 100 25, 0902 930 242, 0902 930 253
info01@aveducation.sk, info02@aveducation.sk

Zápis 24.8.-16.9.2009 viac na www.aveducation.sk

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU

Symbolické, brankár Bičík sedí na zemi, futbalisti Ajaxu sa tešia z ďalšieho
gólu v sieti slovenského majstra. FOTO - SITA

Cafe Grande � Hlavné námestie 3 � Bratislava � www.cafegrande.sk

3€+  =
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Legendárni

dídžeji Coldcut

zahrajú v PK
HUDBA
V bratislavskom PKO zahrá 4. sep-
tembra 2009 dvojica legendárnych
britských dídžejov Coldcut. Zvukoví
priekopníci a zakladatelia vychýre-
ného nezávislého vydavateľstva
Ninja Tune sa predstavia s novou
audiovizuálnou šou.
Coldcut sú Londýnčania Jonathan
More a Matt Black, ako dídžeji popri
zamestnaní začali vystupovať v klu-
boch v druhej polovici osemdesiatych
rokov. Onedlho už v rádiu vysielali
vlastný program Solid Steel a zazna-
menávali prvé úspechy s remixmi i
vlastnými singlami. 
Dodnes majú na konte päť elektronic-
kých albumov, z ktorých zatiaľ posled-
ný s názvom Sound Mirrors vyšiel pred
troma rokmi. Spolupracovali s mnohý-
mi menami nezávislej scény a ich
vlastné hudobné vydavateľstvo Ninja
Tune, založené v roku 1993, sa pova-
žuje za jednu z najlepších značiek pri-
nášajúcich novú hudbu od alternatívne-
ho hip-hopu cez d’n’b až po nu džez.
Dvojica sa vyžíva aj v obraze - stvorila
unikátny softvér Vjamm, ktorý mixuje
obrázky s hudbou. Ich novú šou uvidí-
me v Bratislave v rámci letného vyda-
nia festivalu micro.Wilsonic. Program
je súčasťou projektu Energy Union,
upozorňujúceho na problém klimatic-
kých zmien vo svete, ktorý tento a
budúci rok precestuje Európu. 
Návštevníci podujatia uvidia aj inter-
aktívnu inštaláciu GRIDIO, dídžejské
vystúpenie dvojice 4youreye a veľko-
plošné exteriérové vizualizácie vieden-
ských umelcov Lichttapete. (lau)

V NTC zaspieva

Anastacia, príde

po 4 rokoch
HUDBA
Americká popová speváčka vystúpi
5. septembra 2009 o 19.00 h v Siba-
mac Arene Národného tenisového
centra. Na Slovensko príde už dru-
hýkrát, po štyroch rokoch.
Anastacia, rodáčka zo Chicaga, pochá-
dza z umeleckej rodiny - jej matka
hrala v muzikáloch na Broadway a otec
bol spevák. Už ako tínedžerka bola
súčasťou popu, objavila sa v programe
MTV i vo videoklipoch čisto ženskej
rapovej zostavy Salt-N-Pepa. 
Po úspechu v súťaži speváckych
talentov jej v roku 2000 vyšiel prvý
album Not That Kind, s ktorým zoža-
la celosvetový úspech. Predali sa viac
ako 2 milióny kópií platne. Dnes sú v
jej diskografii dovedna štyri albumy a
výberovka hitov.
Okrem sólových úspechov zaujala spo-
luprácou na projekte Divas Live, kde si
zaspievala po boku Cher či Mary J.
Blige. Po úspešnom vyliečení sa z
rakoviny založila nadáciu, venuje sa aj
módnemu návrhárstvu. Do Bratislavy
príde v rámci Heavy Rotation Tour,
teda koncertnej šnúry na podporu jej
štvrtého albumu. (lau)

Emma Srncová

vystavuje súbor

Srdce na dlani
VÝSTAVA
V Galérii Michalský dvor na Michal-
skej 3 otvoria 3. septembra 2009 o
17.00 h vernisážou výstavu českej
maliarky Emmy Srncovej. Na otvo-
rení výstavy výtvarníčka uvedie
svoje diela zjednotené pod názov
Srdce na dlani.
Na Slovensku majú vystavené diela
českej umelkyne svoju premiéru. K
výtvarnému umeniu sa dostala vply-
vom životných okolností, jej záujem sa
spočiatku sústreďoval viac na divadlo.
Dvadsať rokov pôsobila ako herečka v
Černém divadle Jiřího Srnce. V súbore
pracovali okrem nadanej umelkyne
samí výtvarníci a pod vplyvom tohto
umeleckého prostredia začala maľovať
aj Emma Srncová. 
Spočiatku pre vlastné potešenie,
neskôr ako spolutvorca divadelných
výprav, profesionálne sa začala maľo-
vaniu venovať po roku 1980. Pôvabné
dielka Emmy Srncovej vynikajú fareb-
nosťou, súladom obsahu a formy a
vypovedajú o najintímnejšom svete
umelkyne. Svoje výpovede rámcuje
maliarka do nežných a jemných obra-
zových foriem, ktoré nabádajú k nos-
talgii a spomaleniu, zamysleniu, ale
nezriedka aj k humornému vyjadreniu.
Sú vtipné, jemné, zábavné i smutné,
podľa toho čo si práve želáte. Výstava
v Galérii Michalský dvor potrvá do 27.
septembra 2009. (dš)

Metamorfózy

približujú 

60 rokov SĽUK-u 
VÝSTAVA
V Prírodovednom múzeu SNM na
Vajanskom nábreží otvorili výstavu,
ktorá má návštevníkom priblížiť 60
rokov pôsobenia tanečného umelec-
kého súboru SĽUK. 
Multimediálna výstava Metamorfózy
SĽUK-u prezentuje výber filmových,
dokumentárnych a umeleckých sve-
dectiev o vzniku, tvorivom vývine,
spoločenskom význame a mieste
SĽUK-u v národnej kultúre v období
jeho existencie. SĽUK okrem iného
účinkoval ako umelecké teleso vo
významných slovenských filmoch
napr. Rodná zem, Jánošík od režiséra
Paľa Bielika, alebo Sváko Ragan,
Koze mlieko, Balada o Vojtovej Marí-
ne a v mnohých ďalších. 
Tvorivé hľadanie ovplyvnili stovky
umeleckých osobnosti, medzi iným
napr. choreografi Ďuso Kubanka, Mar-
tin Ťapák, Jozef Moravčík, Antalik a
mnohí ďalší. Z tanečníkov spomeňme
Ševčíkovcov a z primášov mená Berky
Mrenica, Rinaldo Olah a ďalší.
Výstava odštartovala oslavy 60. výro-
čia SĽUK-u. Ich súčasťou je aj šnúra
vystúpení na Novej scéne. Program
vyvrcholí Galaprogramom v SND 26.
a 27. septembra 2009. Výstava v SNM
potrvá do 31. októbra 2009. (dš)

FESTIVAL
Festival Dni majstrov ÚĽUV sa
tento rok vracia z Hradu späť do
Starého Mesta - pešej zóny Bratisla-
vy - a uskutoční sa s novým názvom
Slovensko v Bratislave. V sobotu a
nedeľu 29. - 30. augusta 2009 budú
remeselníci z celého Slovenska pred-
vádzať svoje majstrovstvo centre
meste. 
Hlavné programy budú na Hviezdosla-
vovom námestí. Rybné námestie, Pan-
ská ulica a Rudnayovo námestie budú
doplnkovými scénami festivalu. 
Organizátori sa aj novým názvom sna-
žia pripomínať pôvodný zámer festiva-
lu - predstavovať širokej verejnosti
regionálne bohatstvo tradičných reme-
siel a folklórnych zvykov z jednotli-
vých častí Slovenska. 
Centrom festivalu bude Hviezdoslavo-
vo námestie, kde sa sústredia majstri
remeselníci a predvedú tradičné spôso-
by výroby hudobných nástrojov,
pastierskeho riadu, valašiek, črpákov,
nožov, bičov či klobúkov. 
Na Hviezdoslavovom námestí si ďalej
môžete pozrieť spôsoby dlabania a
štiepania dreva, výroby zo svoru, maj-
strovské umenie zhrnuté do názvu deb-
nárstvo, ďalej drevorezbu, drotárstvo,
kováčstvo, liate a plechové zvonce,
vylievanie kovom. 
Okrem pútavých hudobných progra-
mov vás cez víkendové dni môže
zaujať aj hrnčiarska výroba, výroba

čižiem či remenárska výroba, pletenie
z prútia, slamy, šúpolia, vyšívanie, tra-
dičné paličkovanie čipiek, tkanie na
krosnách, zdobenie kraslíc, maľba na
sklo či zdobenie medovníkov. Predsta-
ví sa vám 90 výrobcov tradičných
remesiel a ľudových výrob, ako sú
debnári, rezbári, korytári, drotári, ko-
váči, hrnčiari, košikári, nožiari, tkáči,
kožiari, pernikári... 
Na nádvorí Medzinárodného domu
umenia Bibiana, na Rudnayovom
námestí a Panskej ulici sa uskutočnia
tvorivé dielne, škola remesiel a zábav-
né programy pre deti. 
Na pouličných tvorivých dielňach si tí

najmenší môžu vyskúšať točenie na
hrnčiarskom kruhu, modelovanie z
hliny, maľovanie na sklo, tkanie na
krosnách, paličkovanie čipiek, opleta-
nie nádob drôtom či výrobu bábik zo
šúpolia.
Na Rybnom námestí bude pripravená
bohatá ponuka tradičných špecialít
gastronómie. Môžete tu ochutnať
párance z Pukanca, štrúdle z Kozáro-
viec, trdelníky zo Skalice, oštiepky zo
salaša či medovníky. 
Obidva víkendové dni je pre Bratislav-
čanov pripravený celodenný program
od 10.00 do 18.00 h. (dš)

FOTO - archív ÚĽUV

V Starom Meste bude Festival Slovensko

v Bratislave - Dni majstrov ÚĽUV 2009

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

PRÍĎ SA POZRIEŤ

HVIEZDOSL AVOVO NÁMESTIE
A PEŠIA ZÓNA STARÉHO MESTA

NA 19. ROČNÍK FESTIVALU REMESIEL – DNI MAJSTROV ÚĽUV

2 9. –3 0.  A U G U S T
D E N N E 10:0 0 –18:0 0 VS T U P VO ĽN Ý

U L U V. S K

Organizátori podujatia: 
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
Hlavné mesto SR Bratislava 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana 
S finančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

CENY UŽ OD 

111.000€ 

FILM
Jednou z posledných zastávok
pojazdného kina Bažant Kinemato-
graf, ktorý putuje po celom Sloven-
sku, je už tradične Bratislava. Práve
v hlavnom meste organizátori zazna-
menávajú kažodoročne veľmi vyso-
kú návštevnosť filmových predsta-
vení. 
Tohtoročné leto je v histórii pojazdné-
ho kina, čo sa týka návštevnosti,
zatiaľ najúspešnejšie. Diváci si na pre-
mietania pod holým nebom postupne
zvykli a v polovici svojej cesty mohol
Bažant Kinematograf oslavovať naj-
vyšší počet návštevníkov od čias svoj-
ho vzniku. Doteraz na projekcie
českých a slovenských filmov prišlo
viac ako 40 000 divákov, čo je o polo-

vicu viac ako v porovnateľnom čase
po minulé roky. 
Keďže dramaturgia putovného projek-
tu je zameraná na to najlepšie, čo doma
máme, ponúkne Bažant Kinematograf
tento rok aj tri slovenské filmy. 
Na Hlavnom námestí si môžete pozrieť
vo štvrtok 27. augusta 2009 film reži-
sérky Laury Sivákovej Nebo, peklo...
zem, snímka vznikla v roku 2009 a roz-
práva príbeh o mladej ambicióznej
baletke a jej vzťahoch s okolím i
mužmi. Film Muzika nakrútil režisér
Juraj Nvota v roku 2007 a Bažant
Kinematograf ho na Hlavnom námestí
premietne 28. augusta. Českú komédiu
Jana Hřebejka z 90. rokov U mě dobrý
uvedú 29. augusta. 
Pod hviezdami môžete vidieť aj kome-

diálnu drámu o dvoch emigrantoch
Tango s komármi režiséra Miloslava
Luthera, snímka vznikla v roku 2008.
Film s Vladom Hajdu a Romanom
Luknárom v hlavných úlohách uvedú
30. augusta. Pred hlavnými filmami sa
budú premietať krátke animované
snímky Do dna Jany Slovenskej, Fat
Fatal a O ponožkách a láske Michaely
Čopíkovej, Milenci bez šiat Kataríny
Kerekesovej, Príšera Michaely Ošťá-
dalovej, O dvoch ľuďoch Vandy Raý-
manovej a Štyri Ivany Šebestovej. Pro-
gramovým bonusom pred každým fil-
mom bude animovaný videoklip Lady
Karneval Vladimíra Krála a Karola
Vosátka. Na všetky filmy Bažant Kine-
matografu je vstup voľný, začiatok je o
20.00 h. (dš)

Na Hlavnom námestí budú premietať

1. non-stop súkromná
materská škola Anjelik

Jozefská ulica 4, Staré Mesto

ponúka posledné voľné miesta
na školský rok 2009/2010

s nástupom 1. 9. 2009
www.anjelik.eu
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SOBOTA 29. augusta
� 10.00 - 18.00 - Slovensko v Bratisla-
ve, Dni majstrov ÚĽUV 2009, 18. roč-
ník festivalu tradičných remesiel a ľudo-
vých výrob spojený s hudobnými pre-
zentáciami regiónov Slovenska. Stánky
umeleckých výrobcov a remeselníkov,
detská scéna, koncertná scéna v spolu-
práci s ÚĽUV, Hviezdoslavovo, Rud-
nayovo a Rybné námestie
� 11.00 - Latino Night, Harley Bar Res-
taurant, Rebarborová 1/a
� 14.30 - Mango Molas, Uprising Reg-
gae Festival 2009, Zlaté piesky, Main
Stage
� 14.30 - Deň Rusoviec, detský folklór-
ny súbor Gerulata, Rusovský park
� 15.00 - Deň Rusoviec, tanečná hip-
hopová skupina Chiquitás, Rusovský
park
� 15.00 - Rodinné zoologiády, sobotné
popoludnie plné tvorivých aktivít pre
rodiny s deťmi doplnené rozprávkovými
predstaveniami, ZOO Bratislava
� 15.15 - Deň Rusoviec, detský fol-
klórny súbor Čunovský kŕdeľ, Rusov-
ský park
� 15.30 - Deň Rusoviec, tanečná exo-
tická šou Grupo Caliente, Rusovský
park 
� 16.00 - Vec & Zverina, hip-hop,
vystúpenie sa uskutoční v rámci festiva-
lu Uprising Reggae Festival 2009, Zlaté
piesky, Main Stage
� 16.00 - Deň Rusoviec, Mirka Kosorí-
nová a jej tanečná škola, Rusovský
park
� 17.00 - Deň Rusoviec, skupina
Alias, Rusovský park
� 17.30 - Deadly Hunta & Upper Cut
Band, reggae, Uprising Reggae Festival
2009, Zlaté piesky, Main Stage
� 18.00 - Military párty, Aligátor Rock
Pub, Laurinská 7
� 18.00 - Deň Rusoviec, vystúpenie
bratov Nedvědovcov, folkový koncert,
Rusovský park

� 19.00 - The Skatalites, Uprising Reg-
gae Festival 2009, Zlaté piesky, Main
Stage
� 20.00 - U mě dobrý, Bažant Kinema-

tograf, r. J. Hřebejk, Hlavné námestie,
vstup voľný
� 20.00 - Dana Viktoria Band, koncert,
Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Deň Rusoviec, DJ Števo
Kolár a zapálená vatra, Rusovský park
� 21.00 - Franziska, reggae, Uprising
Reggae Festival 2009, Zlaté piesky,
Main Stage
� 21.00 - Twisted, klub Radosť,
Obchodná ulica
� 23.00 - Trie Revoltés, reggae, Upri-
sing Reggae Festival 2009, Zlaté piesky,
Main Stage
� 01.00 - Roots Manuva, hip-hop,
Uprising Reggae Festival 2009, Zlaté
piesky, Main Stage
� 01.30 - Jahtari ft. Mc Soom T &
Solo Banton, elektro, Uprising Reggae
Festival 2009, Zlaté piesky, Main Stage
� 03.00 - La3no Cubano, reggae, Upri-
sing Reggae Festival 2009, Zlaté piesky,
Main Stage
� 03.30 - Radikal Guru, elektro, Upri-
sing Reggae Festival 2009, Zlaté piesky,
Main Stage

NEDEĽA 30. augusta
� 10.00 - 18.00 - Slovensko v Bratisla-
ve, Dni majstrov ÚĽUV 2009, 18. roč-
ník festivalu tradičných remesiel a ľudo-
vých výrob, Hviezdoslavovo, Rudnayo-
vo a Rybné námestie

� 10.30 - ŠK Slovan jun. - Topoľčany,
2. futbalová liga, Tehelné pole
� 17.00 - Kúzelná guľôčka, Kejklíř-
ské divadlo Vojtu Vrtka, jarmočné
divadlo s využitím všetkých možných i
nemožných komediantských, kaukliar-
skych a artistických techník, Bibiana,
Panská 41
� 19.00 - Night of depressive and
pagan black metal, alternatívny rock,
Randal Klub, Karpatská ulica 2
� 19.30 - ŠK Slovan - Dubnica, futba-
lová Corgoň liga, Tehelné pole, V. Tegel-
hoffa 4
� 20.00 - Tango s komármi, Bažant
Kinematograf, r. M. Luther, Hlavné
námestie, vstup voľný
� 20.00 - Jam Session With The Trio,
koncert, Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - Don Quijote z Doudleb,

Kejklířské divadlo Vojtu Vrtka, pred-
stavenie pre dospelých, Bibiana, Pan-
ská 41
� 21.00 - Listening Lectures, disco,
klub Radosť, Obchodná ulica

PONDELOK 31. augusta
� 17.00 - P. Garajová-Jariabková:
Časoskok, divadlo Ludus, pre deti od 3
rokov, Primaciálne námestie
� 20.00 - Pro Pain, koncert alternatív-
neho rocku, Randal Klub, Karpatská
ulica 2
21.00 - Bassline.sk, disco, klub Radosť,
Obchodná ulica

UTOROK 1. septembra
� Deň ústavy, kultúrno-spoločenské
podujatie pri príležitosti osláv Dňa ústa-
vy, Srdce, Devínska kobyla
� 18.00 - Set Back, koncert, alternatív-
neho rocku, Aligátor Rock Pub, Laurin-
ská 7
� 20.00 - Kalinka/Desmod, koncert,
Tyršovo nábrežie

STREDA 2. septembra
� 18.00 - The Broothers, koncert,
populárna hudba, Aligátor Rock Pub,
Laurinská 7
� 20.00 - W. Shakespeare: Oko za
oko, ExVŠMU, Divadelné nádvorie
Zichyho paláca, Ventúrska 9
� 20.00 - Fragile, koncert, Hlava XXII,
Bazová 9

ŠTVRTOK 3. septembra
� 18.00 - Hovory o zdraví, prednáška,
Klub 22, Jiráskova 3
� 18.00 - Whatever, populárna hudba,
Aligátor Rock Pub, Laurinská 7

PIATOK 4. septembra
� 11.00 - Rock, Harley Bar Restau-
rant, Rebarborová 1/a 
� 18.00 - Aligator rock night, popu-
lárna hudba, Aligátor Rock Pub, Lau-
rinská 7
� 18.00 - Račianka, vystúpenie dycho-
vej hudby, Hudobný pavilón, Hviezdo-
slavovo námestie
� 20.00 - Latino Party Feat. DJ Caly,
Hlava XXII., Bazová 9

VÝSTAVY
� Rasťo Hablák: „i“, olejomaľby scé-
nografa a výtvarníka, Hurbanove kasár-
ne, Kollárovo námestie 10
�Marek Kvetan: Bonjour 2009, Bon-
jour restaurant, Libre Service, Apollo
BC, Mlynské Nivy 45, potrvá do októb-
ra 2009
� Georgi Petrov - maľba, Bulharský
kultúrny inštitút, Jesenského 7, potrvá do
7. septembra
� Príbehy dvoch kolies alebo Zo živo-
ta starých bicyklov, výstava ponúka
jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s his-
tóriou vzniku bicykla, s etapami jeho
vývoja a takisto vidieť množstvo origi-
nálnych predmetov, súvisiacich s bicyk-
lom a cyklistikou, SNM - Múzeum kul-
túry Chorvátov na Slovensku, Istrijská
68, Devínska Nová Ves, potrvá do 31.
októbra
� Povstalecké nebo, výstava pripomína
65. výročie Slovenského národného
povstania, SNM, Vajanského nábrežie 2,
potrvá do novembra 2009.
� Juraj Šufliarsky a Darhomír Pri-
hel: Z tvorby, vernisáž 3. septembra o
17.00 h., Galéria F7, Františkánske
námestie 7, potrvá do 26. septembra
� 60 X Viktor Hulík - Black & White
(& Grey), pri príležitosti autorovho
životného jubilea, vernisáž 4. septembra,
Galéria Z, Zichyho palác, Ventúrska 9,
potrvá do 4. októbra
� Brazílske umenie na papieri, retro-
spektíva brazílskych rytín 20. storočia
Zichyho palác, Ventúrska 9, potrvá do
11. septembra 
� Muzika Etnika, hudba ako zrkadlo
kultúr, Slovenské národné múzeum,
Vajanského nábrežie 2, potrvá do 4.
októbra
� Šup za plot alebo Poznáme vôbec
svet? alias Krivé zrkadlá sveta,
výstavka je malým intelektuálnym dob-
rodružstvom pre tých, ktorým je zrejmé,
že svet sa nekončí za ich dvermi, Lesná
škola, Horáreň Horský park, Lesná 1 
� Miroslava Kvasnicová, Galéria F7,
Františkánske námestie 7, potrvá do 29.
augusta
� Odev a jeho doplnok, výstavný pro-
jekt voľne nadväzuje na Medzinárodné
výstavy skla a bižutérie, ktoré boli v 60.,
70. a 80. rokoch minulého storočia orga-
nizované v Jablonci nad Nisou, SNM,
Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova
16, potrvá do 7. septembra

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

vyjdú opäť o týždeň
3. septembra 2009

Letný bonus -30%
Akcia platí pre nasledovné modely k okamžitému odberu: 

Chrysler Sebring • Jeep Cherokee • Dodge Avenger

 Benefi ty pri kúpe vozidla: 

• 6-ročný bezplatný servis do 160.000km 
za zvýhodnených podmienok

• Možnosť predĺženej záruky na 4 roky
• 24h asistenčná služba Privilege Service

• Zvýhodnené financovanie prostredníctvom 
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o. 1)

 1) Mesačná splátka od 199 EUR s DPH (5995,10 SKK) pri akontácii 50% a dobe splácania 49 mesiacov.

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

 Motor-Car Bratislava, Tuhovská 11, 831 07 Bratislava

tel.č.: +421 2 4929 4484, e-mail: predaj.cjd.tuhovska@motor-car.sk

Dodge Avenger

Chrysler Sebring

Jeep Cherokee

Dodge Dodge DodgDodgege AvengeAvengeAvengeAvengevenAven eengev rrr

ChryslChrysler Seber Sebriringringngingingngringinggingngngriinggriri gi ggringngi gngriri grrr grr gg

JeeJeepJeep CJeep Cherokeherokeh rokeeeo eeee

Dodge Avenger

Chrysler Sebring

Jeep Cherokee

www.chrysler.sk • www.jeep.sk • www.dodge.sk • info@chrysler.sk
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