
Areál Bratislavského hradu dostal
1. septembra 2009 nové osvetlenie.
O jeho cieľoch i filozofii sme sa
pozhovárali s jedným z autorov ar-
chitektonického návrhu obnovy
Bratislavského hradu, Ivanom MA-
SÁROM.
- Bratislavský hrad doteraz nebol sys-
tematicky osvetlený. Osvetlený bol len
Hradný palác a aj to len z južnej a
západnej časti. Rekonštrukcia osvetle-
nia sa tam robila vždy len súbežne s
obnovou príslušných častí areálu. Z
východnej a severnej strany bol Hrad
osvetlený prastarými reflektormi,
ktoré mali taký malý výkon, že v pod-
state sa nedalo ani vnímať, že ide o
osvetlenie. To, že bolo potrebné celý
areál profesionálne osvetliť, bolo
známe už roky. Riešil to koncepčný
materiál slávnostného osvetlenia
budov v rámci celej Bratislavy. Ten

hovoril o jeho intenzite. Súčasné
osvetlenie Hradu je v súlade s týmto
koncepčným materiálom.
Ako je súčasné osvetlenie Hradu
nastavené? Aké detaily si všíma? 
- Cieľom návrhu osvetlenia nebolo
niečo z celkového obrazu Hradu zvý-
razňovať, alebo vypichnúť. Išlo o to,
aby bol Hrad prítomný v nočnej siluete
mesta, aby mal primeranú váhu s vypo-
vedateľnou intenzitou osvetlenia.
Základné osvetlenie je urobené jedno-
duchou filozofiou, ktorá spočíva v
dvoch zvolených farbách bieleho svet-
la. Tá chladnejšia je použitá na hradný
palác - na zvýraznenie belosti fasády,
aby bol Hrad večer rovnako biely ako
cez deň. V podstate išlo o to, aby aj v
nočnom podaní vyzeral ako počas dňa,

aby nebolo nič deformované a menené
- pretože na Hrade je najväčšou hodno-
tou jeho monumentalita. A rozbíjať to
upriamením pozornosti na niektoré
čiastkové body sa nám nezdalo najlep-
ším riešením.
Ako je vyriešené osvetlenie hradieb?
- Hradby majú úplne iný charakter a sú
z kamenného rezného muriva. Aj preto
sú osvetlené teplejším bielym svetlom
- aby sa podporil rozdiel v obraze hra-
dieb a Hradu.
Ako vnímate v novom kontexte
osvetlenie budovy parlamentu?
- Myslím si, že by bolo dobré korigo-
vať osvetlenie národnej rady, ktoré je v
súčasnosti viacfarebné. Bolo by dobré
preveriť aj intenzitu osvetlenia a dať ju
do súladu s celomestským koncepč-
ným materiálom osvetlenia budov,
ktorý považujem za veľmi dobrý.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Trolejbusmi

chcú spojiť

Patrónku 

s Kramármi 
BRATISLAVA
V okolí Patrónky by sa mohlo od
budúceho roku zlepšiť prepojenie
liniek MHD v smere na Kramáre i
Mlynskú dolinu. Dopravný podnik
tu pripravuje predĺženie trolejbuso-
vých liniek.
Dopravný podnik chce začať s výstav-
bou trolejbusovej trate od Vojenskej
nemocnice cez Lamačskú cestu na Pa-
trónku, odkiaľ by trolejbusy pokračo-
vali buď na Kramáre, alebo smerom na
Mlynskú dolinu. 
V súčasnosti treba kvôli prestúpeniu na
Kramáre prejsť podchodom Patrónka
na druhú stranu Lamačskej cesty a ísť
peši 500 metrov na Limbovú ulicu na
zastávku trolejbusu, alebo prestúpiť na
trolejbus v smere Vojenská nemocnica
a tam opäť prestúpiť na trolejbus na
Kramáre. Ani jeden spôsob nie je pre
cestujúcich, ktorí sa chcú dostať do
zdravotníckych zariadení, vyhovujúci.
Sprevádzkovanie trate je naplánované
na september budúceho roku. (rob)

Hrajte o lístky

na basketbalovú

show AND1
REDAKCIA
V stredu 16. septembra 2009 sa o
19.00 h v Športovej hale na Pasien-
koch predstavia hráči najlepšieho
basketbalovo-streetbalového tímu
sveta. Do Bratislavy príde AND1
MIXTAPE TEAM a odohrá tu
zápas proti domácim basketbalovým
hviezdam. A čitatelia Bratislavských
novín môžu byť pri tom.
Od pondelka 7. do piatka 11. septemb-
ra 2009 môžu piati čitatelia na
www.banoviny.sk súťažiť o 5 voľných
vstupeniek pre dve osoby na najväčšiu
basketbalovú a hip-hopovú show roka.
Okrem akčne poňatého štýlu hry s
množstvom slam dunkov prinesú pred-
stavitelia AND1 aj hip-hopových DJ-
ov a pár hip-hopových umelcov. Pred-
zápas odohrá AND1 MIXTAPE
TEAM proti výberu slovenských a
českých hip-hopových hviezd TINA
TEAM. 
Pravidlá súťaže o voľné vstupenky sú
jednoduché - stačí odpovedať na otáz-
ku, vyplniť kontaktný formulár a mať
šťastie v žrebovaní výhercov. Kliknite
na www.banoviny.sk a vyhrajte vstu-
penky na zápas AND1 Team USA -
Slovak All Stars Team.
Kto nebude mať šťastie v súťaži Brati-
slavských novín, môže si lístky na
AND1 Basketbal Mixtape Tour 2009
kúpiť v sieti Ticketportal. (red)
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STARÉ MESTO
Osvetlenie Bratislavského hradu
bolo dlhé roky veľmi slabé. Hrad
obkolesovalo niekoľko reflektorov,
ktoré z diaľky pripomínali slabo
sliepňajúce sviečky. Situácia sa od 1.
septembra 2009 zmenila a večerný
Hrad v súčasnosti žiari.
K zmene osvetlenia prispela súčasná
rekonštrukcia Hradu. Nový systém
umožňuje plynulé nastavenie farieb a
intenzity svetla, ale aj statických a
dynamických svetelných scén. Tzv.
LED svietidlá majú dlhú životnosť,
nízku spotrebu a prakticky nepotrebujú
údržbu. Pre kamenné hradby je prí-
značné teplé „fakľové“ svetlo. Toto

svetlo je v nepravidelnom rytme preru-
šované studenším výraznejším osvetle-
ním, ktoré môže vyzdvihnúť nejaký
zaujímavý bod na hradnom opevnení,
napríklad baštu alebo bránu. 
Hrad disponuje aj príležitostným
osvetlením a bude ho možné prispôso-
biť rôznym podujatiam či výročiam.
Okrem svetiel podporia potrebnú
atmosféru aj projektové delá. Odborní-
ci na osvetlenie odporúčajú, aby sa
vzhľadom na nové osvetlenie Hradu
znížila hladina jasu osvetlenia budov
parlamentu asi o 50 percent.
Nové osvetlenie Bratislavského hradu,
vrátane hradieb, bolo prvý raz prezento-
vané 1. septembra 2009. Práce sa podľa

hovorkyne kancelárie NR SR Eleny Va-
lovičovej týkali obnovy a náhrady nevy-
hovujúcich častí existujúceho osvetlenia.
V minulosti bola osvetlená len južná
strana a neosvetľovali sa ani hradby.
Nové osvetlenie by malo byť komplex-
né v dvoch tónoch bielej. Hradby budú
osvetlené teplým bielym svetlom a hrad-
ný palác studeným bielym. 
„Ide o energeticky úsporné a ekologic-
ké halogénové svetelné výbojky, ktoré
sú osadené v reflektoroch“, informova-
la E. Valovičová. Dodala, že súčasné
technické riešenie bolo zvolené tak,
aby bolo vhodné na osvetlenie historic-
kých budov „takéhoto architektonické-
ho výrazu“. (rob)

Hrad má aj v noci vyzerať ako cez deň
Hrad dnes žiari a vidieť ho už zo vzdialenosti niekoľkých kilometrov. FOTO - SITA

Osvetlenie zvýši monumentalitu Hradu

Letný režim 

v doprave sa

končí, pribudli

aj novinky
BRATISLAVA
Letné prázdninovanie sa končí aj v
bratislavskom dopravnom podniku.
Mnohé linky začínajú so štandard-
ným prevádzkovým režimom a to
počnúc 2. septembrom 2009. Objavili
sa však aj niektoré novinky.
Od 2. septembra 2009 je obnovená pre-
mávka na linkách číslo 7, 17, 55, 192 a
na linkách a spojoch školskej dopravy.
Premávka autobusov posilových liniek
č. 131 a 141 z Hlavnej stanice k vysoko-
školským internátom Lafranconi,
Mlynská dolina a Horský park bola
obnovená od 1. septembra. Od 2. sep-
tembra bola na Lamačskej ceste v smere
do mesta zriadená nová zastávka s
názvom Pridánky. Linky číslo 30, 38,
N21, N37 v smere do mesta na Lamač-
skej ceste zastavia na tejto zastávke,
ktorá je na znamenie. Je medzi zastáv-
kami ŽST Lamač a TESCO Lamač,
resp. Mokrohájska. Od rovnakého dátu-
mu je v Mlynskej doline zriadená nová
obojsmerná zastávka Pri Habánskom
mlyne. Linky s číslami 30, 32, 37, 92,
192, N29 tu zastavia v oboch smeroch,
zastávka je na znamenie. Umiestnili ju
medzi ZOO a Patrónkou, resp. Pri
Suchom mlyne. Zastavia tu aj vozidlá
linky 33, ktoré prepravujú cestujúcich
pri výjazdoch z vozovne Hroboňova.
Od 2. septembra sú zmenené zastávky
na ulici Betliarska. V smere jazdy do
mesta je zastávka Vozovňa Petržalka
premiestnená k výjazdu z vozovne. Pri-
budla nová - Betliarska. Dopravca zrušil
doterajšie zastávky Vozovňa Petržalka a
Bzovícka a medzi nimi zriadil novú
zastávku Bzovícka. Linky s číslami 92,
192, N95, N99 zastavia obojsmerne na
zastávkach Vozovňa Petržalka, Betliar-
ska (na znamenie), Bzovícka a Ľubov-
nianska. 
Zmena sa týka linky číslo  35 a zastávok
v Karlovej Vsi. Premávka je za-
bezpečená autobusom kategórie mini.
Jednosmerný okruh ide po trase Dlhé
diely – Kuklovská. Týka sa ulíc
Kuklovská, Sološnická, Šaštínska,
Kuklovská, Karlova Ves - Borská, Kar-
loveská, Nad lúčkami, Beniakova,
Majerníkova, Hlaváčikova, Veternico-
vá, Dlhé diely – Kuklovská. 
Voči linke 35 je zriadená čiastočne pro-
tismerná linka číslo 135, ktorá rozširuje
obsluhu územia autobusom mini.  Jed-
nosmerný okruh má trasu Majerníkova,
Hlaváčikova, Veternicová, Beniakova,
Jána Stanislava, Tománkova, Adámiho,
Ladislava Sáru, Molecova. Priamo v
Karlovej Vsi ide po trase Karloveská,
Líščie údolie, Pod Rovnicami, Donne-
rova, Čavojského, Karloveská, Borská,
Púpavová, Šaštínska, Sološnická,
Kuklovská. (brn)



STARÉ MESTO
Starý dom na Obchodnej ulici číslo
5, ktorí si mnohí Bratislavčania
pamätajú najmä ako bývalé sídlo
predajne mlieka, už neexistuje.
Nedávno ho zbúrali. Súkromná
firma postaví na jeho mieste novú
budovu.
Podľa informácií zo staromestského
miestneho úradu tam vyrastie poly-
funkčný dom Modré átrium. O vydanie
územného rozhodnutia požiadala
súkromná spoločnosť Betana. Investor
má nový dom postaviť tak, že uličná
fasáda bude do druhého nadzemného
podlažia historickou kópiou zbúraného
objektu.
Dom bude mať po úplnom dostavaní
päť nadzemných podlaží, z toho dve
poschodia budú v zošikmenom pod-
kroví. Vzhľadom na to, že ide o dom,
ktorý po bokoch nemôže mať okná
kvôli susedným domom, vznikne v
strede presvetlené átrium so schodisko-
vým priestorom. 
Presvetlená a z priehľadných materiá-
lov bude aj zadná časť domu. V jeho
suteréne má byť v blízkej budúcnosti
vináreň, na prízemí denný bar a na

ostatných poschodiach administratívne
priestory.
Obchodná, pôvodne Schöndorfská
ulica - po maďarsky Széplak utca,
vznikla ako hlavná ulica bývalého
Schöndorfského predmestia. Viedla od

Michalskej brány k Schöndorfskej
bráne, umiestnenej na vonkajšom pali-
sádovom opevnení mesta. Domy tu
pochádzajú približne z 18. storočia až
po súčasnosť. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

STARÉ MESTO
V uplynulých dňoch začalo hlavné
mesto správne konanie proti spoloč-
nosti, ktorá upravuje cestu na du-
najskom nábreží pod stavbou River
Parku. Mesto tvrdí, že nebol dodrža-
ný termín prác. Na nábreží sa začali
tvoriť zápchy.
Podľa informácií z magistrátu termín
povolenia uzávierky sa skončil 22.
augusta 2009. Pretože stavba nebola
dovtedy dokončená, hlavné mesto
vyzvalo stavebnú spoločnosť, aby
požiadala o jeho predĺženie. Tá doruči-
la žiadosť 26. augusta, teda štyri dni po
lehote. „Magistrát súčasne začal proti
spoločnosti správne konanie o uložení
pokuty za nedodržanie termínu ukon-
čenia čiastočnej uzávierky a za nedodr-
žanie podmienky vlastného užívania
komunikácie,“ uvádza v stanovisku
mesto. Pokuta môže byť udelená až do
výšky 33 000 eur.

Spoločnosť Metrostav, ktorá práce
zabezpečuje, tvrdí, že vzhľadom na
nekvalitnú a malú únosnosť pôvodné-
ho podložia komunikácie na Nábreží
arm. gen. L. Svobodu muselo dôjsť k
jeho kompletnej výmene. 
„Tú si vyžiadal projektant po zistení
reálneho stavu podložia, s čím sa v pro-
jekte, ani v termíne pôvodnej žiadosti
do soboty 22. augusta 2009 nerátalo,“
píše v stanovisku pre Bratislavské
noviny Emília Paldiová zo spoločnosti
Metrostav. K oddialeniu začiatku prác
došlo podľa nej rovnako aj kvôli zlému
stavu inžinierskych sietí, ktoré bolo
potrebné v mnohých prípadoch opra-
vovať. 
Ako uviedla, konateľ firmy Redost,
s.r.o., ktorá pre Metrostav práce robí,
po zvážení situácie požiadal v najbliž-
šom možnom termíne magistrát o pre-
dĺženie povolenia na zvláštne užívanie
chodníka do 15. septembra a predĺže-

nie povolenia na zvláštne užívanie a
čiastočnú uzávierku vozovky do 5.
septembra 2009.
V rámci výstavby River Parku dôjde v
smere do centra k rozšíreniu cesty,
úprave chodníka pri zastávke MHD
Chatam Sofer takisto v smere do cent-
ra a cesta dostane nový asfalt.
Organizácia dopravy je v tejto súvi-
slosti veľmi chabá, pretože vodičov
idúcich od PKO do centra mesta žiad-
na značka neupozorní na stavebné
práce. Značenie je neraz chaotické aj
pokiaľ ide o zníženie rýchlosti jazdy. V
bežný pracovný deň sa v tomto úseku
tvorili zápchy. 
Otázne je, či stavebník stihne dokončiť
práce na ceste do 5. septembra tak, ako
sľubuje. V opačnom prípade sa vodiči
od 7. septembra 2009 nevyhnú v tejto
významnej dopravnej lokalite najmä
rannému zdržaniu. (rob)

FOTO - SITA
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Na Hrade našli

pamiatky 

z obdobia Ríma
STARÉ MESTO
Bratislavský hradný areál odkryl
pamiatky, ktorými sa hlavné mesto
Slovenska zapisuje medzi významné
náleziská pamiatok z rímskeho
obdobia. Podľa odborníkov tak
dokonca možno už hovoriť o antic-
kej Bratislave, ktorá mala keltské
opidum, sídlo moci, na európskej
úrovni. 
K najvýznamnejším objavom pri
archeologických vykopávkach na
mieste historickej jazdiarne na Sever-
nej terase patrí nález zlatých mincí a
muriva rímskych stavieb s dlážkami.
Nález rímskeho muriva bol veľkým
prekvapením pre archeologičku Mar-
garétu Musilovú, lebo nikto nepredpo-
kladal, že by sa tam čosi také mohlo
nachádzať. „Po pol metri sme narazili
na kvalitnú liatu dlažbu vykladanú
drobnými kamienkami,“ uviedla o
odkrývaní nálezu Margaréta Musilová.
V interiéroch dávnej stavby našli črepy
z nádob, amfor. 
„Také som poznala iba z Ríma,“
uviedla archeologička, podľa ktorej
nálezy amfor sme na Slovensku
nemali. Medzi nálezmi boli aj úlomky
skla, železné a bronzové predmety.
„No a 11. augusta sa brigádnikovi
podarilo objaviť prvú zlatú mincu,
zlatý statér. Čo bolo na tom najkrajšie,
niesol nápis Biatec,“ povedala Marga-
réta Musilová. 
Biatec je prvá minca, razená na našom
území, resp. na území bratislavského
opida. Vzápätí nato našli archeológo-
via poklad, ktorý tvorili zlaté statéry a
strieborné tetradrachmy. Mince nenies-
li iba názov Biatec, ale aj Nonos. „Boli
to mená prvých keltských kniežat,
ktoré vládli na našom území a razili
mince so svojím menom,“ povedala. 
Ako uviedla Margaréta Musilová, jej
rakúski kolegovia sa vyjadrili, že ide o
najreprezentatívnejšiu stavbu italského
charakteru, teda rímsku, v keltskom
prostredí z obdobia prvého storočia
pred naším letopočtom severne od Álp.
„Nález by mohol súťažiť o titul Nález
roka,“ uviedol riaditeľ Mestského ústa-
vu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo
Štassel. 
„Tento poklad je unikátny svojou uce-
lenosťou a počtom mincí. Také sa dote-
raz nenašli,“ povedal a dodal, že keď
vyhodnotia ďalšie nálezy a zaradia ich
do kontextu, budú zvažovať aj o zapí-
saní nálezu medzi pamiatky spadajúce
pod UNESCO. 
Podľa Iva Štassela sa bude v odkrýva-
ní pamiatok pokračovať podľa toho, čo
ešte nájdu. „Sú to mimoriadne nálezy, s
ktorými sa v rozpočte nerátalo, ale je to
na vzájomných rokovaniach, že sa
povie, čo sú kultúrne priority a zase
dodávateľ musí povedať, čo sú finan-
čné možnosti, a urobí sa potom nejaký
kompromis,“ povedal. 
Ak sa potvrdí, že ide o významnú
keltskú lokalitu s rímskym vplyvom,
tak podľa Iva Štassela bude opodstat-
nené žiadať aj o nejaké finančné
navŕšenie. 
Okrem nákladov na výskum treba
rátať aj s nákladmi na prezentáciu a
konzerváciu nálezov. „To je otázka,
ktorá sa ešte musí rozdebatovať za sto-
lom a k tomu budú mať čo povedať aj
tí, čo dávajú peniaze,“ uviedol Ivo
Štassel. (sita)

Výstavba cesty na dunajskom nábreží

meškala, mesto preto hrozí pokutou

Čitateľov v lete

najviac lákali

kriminálky
PETRŽALKA
V piatok 26. augusta 2009 definitív-
ne ukončil svoje putovanie najväč-
šou bratislavskou mestskou časťou
Petržalský letný kolotoč kníh. 
Počas júla a augusta mesiacov zavítal k
Veľkému Draždiaku, na mestskú pláž
pri Dunaji či do sociálnych zariadení
nachádzajúcich sa na území mestskej
časti a do nového čitateľského života
vrátil viac ako 1300 knižných titulov.
„Najväčší záujem bol o dielo F. M.
Dostojevského Zločin a trest a o Letis-
ko od A. Haleyho. Z tematických pu-
blikácií boli najžiadanejšie kriminálne
príbehy A. Christie v edícii Zelená
knižnica,“ informoval hovorca mest-
skej časti Ľudoví Andrassy. 
Do projektu miestnej knižnice zaradili
takmer dvetisíc publikácií vyradené z
knižného fondu, išlo teda o knižné
duplikáty. „Cieľom bola snaha vrátiť
„starším“ knihám formou bezplatnej
hry symbolický, druhý čitateľský život.
Zapožičané knihy by mali byť po pre-
čítaní ponúknuté ďalším náhodným
záujemcom, resp. vrátené v ktorejkoľ-
vek pobočke knižnice či na miestnom
úrade. Po skúsenostiach z predchádza-
júcich rokov je možné očakávať, že
späť sa vráti približne pätina vypožiča-
ných kníh,“ dodal Ľ. Andrassy. (mm)

Začali posledné 

orezávanie 

v roku 2009
STARÉ MESTO
V pondelok 31. augusta 2009 začali
na Jakubovom námestí tretiu -
poslednú fázu orezávania drevín v
Starom Meste. Potrvá dva týždne.
Orezávať budú aj na Bernolákovej,
Škovránčej a Poľnej ulici pri Malom
trhu. „Dodávateľská firma sa okrem
uličných stromoradí a drevín v parku
zameria aj na stromy v niektorých pred-
záhradkách, napríklad na Björnsonovej
ulici, a tiež na tie, ktoré svojou korunou
zakrývajú dopravné značky, napríklad
na Chorvátskej ulici,“ informovala
hovorkyňa staromestskej samosprávy
Alena Kopřivová.
Celkovo orežú 159 staromestských stro-
mov za približne 30 000 eur. (mm)

Na Obchodnej ulici zmizol starý dom,

nahradí ho nový s piatimi podlažiami
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PETRŽALKA
Organizácia dopravy, vrátane parko-
vania, je na Viedenskej ceste aj po
dokončení protipovodňového ochran-
ného múru dosť chaotická, nejasná a
nedokončená. Časť Viedenskej cesty
by preto mala byť v blízkej budúcnos-
ti jednosmerná.
Z magistrátu nás nedávno informovali,
že mesto by chcelo zjednosmerniť Vie-
denskú cestu v úseku od výjazdu z
Incheby po Krasovského ulicu. Podľa
magistrátu o riešenie tohto problému
požiadal začiatkom júla aj starosta Petr-
žalky Milan Ftáčnik. Mesto tvrdí, že
jeho odborné oddelenie pripravuje návrh
projektu organizácie dopravy. „Viedens-
ká cesta má byť jednosmerná od výjaz-
du z Incheby po Krasovského ulicu,“
uviedol magistrát.
Nový protipovodňový múr na Vieden-

skej ceste síce už stojí, no pomerne frek-
ventovaná ulica aj jej okolie by si zaslú-
žili vyššiu bezpečnosť a poriadok.
Viedenská cesta nemá v úseku od Staré-
ho mosta po Inchebu vyriešené riadne
parkovanie - autá parkujú na okraji
cesty a násypu Sadu Janka Kráľa, alebo
si vodiči vytvárajú malé improvizované
parkoviská. Autá parkujú aj pod Novým
mostom, alebo stoja na nefunkčnej
autobusovej zastávke, pri starých a
nevkusných betónových kvetináčoch
plných špiny alebo buriny. Svoje miesto
na parkovanie si vodiči nájdu aj na tráve
pri vstupe do Sadu Janka Kráľa. A to aj
napriek veľkým balvanom, ktoré tomu
majú zabrániť. 
V časti, kde je najväčší pohyb chodcov
a cyklistov, chýba aj vyznačenie na ich
bezpečný priechod cez cestu. Vzhľa-
dom nato, že Viedenská cesta je v tejto

lokalite značne frekventovaná, zaslúžila
by si patričnú úpravu a lepší vzhľad.
Denne sa po nej presúva množstvo ľudí,
napríklad do divadla Aréna alebo zo
Sadu Janka Kráľa na Tyršovo nábrežie
či do rôznych prevádzok v okolí. Orga-
nizácia dopravy musí byť jasne stanove-
ná a porušovanie dopravných značiek
postihované. Nelegálne parkovanie by
mali vystriedať citlivo vybudované par-
kovacie miesta. 
Podľa hovorcu petržalskej samosprávy
Ľubomíra Andrassyho mesto pristúpilo
k zjednosmerneniu časti Viedenskej
cesty aj na základe požiadavky mest-
skej časti. Zjednosmernenie umožní
„parkovanie áut po jednej strane cesty
bez toho, aby vodiči parkovali na
nespevnených úsekoch v dotyku so
sadom,“ dodal Ľ. Andrassy. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Cyklisti môžu

po korze jazdiť,

ale pomalšie
STARÉ MESTO
Kolízie bicyklistov s pešími návštev-
níkmi centra mesta nie sú, našťastie,
každodennou záležitosťou. Jednu z
nich však zažila naša čitateľka pra-
cujúca v centre mesta, ktorá nechce
byť menovaná.
„Krátko po 15. hodine som sa na Mi-
chalskej ulici stala svedkyňou nehody
cyklistu s malým dievčatkom. Asi
štvorročné dieťa vybehlo z terasy pod-
niku, na ktorej sedeli jej rodičia, na
pešiu zónu. Cyklista išiel dole Michal-
skou bránou a dievča mu doslova sko-
čilo do jazdnej dráhy. Cyklista zreval na
celú ulicu a zároveň odhodil za jazdy
bicykel na jednu stranu a skočil na stra-
nu druhú. Dievčatko padlo na zem a už
len prázdny bicykel ju preskočil pred-
ným kolesom,“ píše čitateľka.
Dievča vstalo a keby vraj nevidelo reak-
ciu okolia, odišlo by po svojich. „Sanit-
ka ani neprišla, len zdravotnícky perso-
nál a dievča odišlo samo. Cyklista jazdil
naozaj rýchlo, no zareagoval veľmi obe-
tavo. V plnej rýchlosti skočil na chodník
a bicykel odhodil spod seba. Nikto pri-
tom neriešil, či on sám nie je zranený,“
uviedla čitateľka.
Hovorkyňa mestskej časti Staré Mesto
Alena Kopřivová potvrdila, že podľa
platného všeobecne záväzného naria-
denia o pešej zóne môžu cyklisti v
tejto časti mesta jazdiť rýchlosťou
chôdze, teda maximálne 5 km/h. „V
prípade porušenia je mestská polícia
oprávnená zasiahnuť. Je veľmi dobré,
že svedkovia udalosti zavolali políciu.
Mestská polícia môže potom také prí-
pady zdokumentovať,“ dodala Alena
Kopřivová. (brn)

Kamenné Tesco

budú do jari

rekonštruovať
STARÉ MESTO
Bývalý PRIOR na Kamennom
námestí, dnešné Tesco, čaká veľká
rekonštrukcia. Uskutoční sa v dvoch
fázach a dokončia ju na jar budúce-
ho roku.
V prvej časti, ktorá sa v týchto dňoch
začína a potrvá do 12. novembra 2009,
sa zmenia prvé poschodia oboch
budov. Pribudne nové osvetlenie, pod-
laha aj nové obchodné zariadenia.
Čiastočne opravy čakajú aj ďalšie tri
poschodia, ktorých úplna rekonštruk-
cia bude pokračovať na jar 2010.
„Rekonštruovaná časť priestoru je her-
meticky uzavretá a zákazníci tam
nemajú prístup. Môžu však v tom čase
nakupovať a zahalené časti podlaží
budeme postupne odhaľovať,“ infor-
moval riaditeľ obchodného domu Juraj
Pajer. (mm)
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Samospráva

mesta mení

územný plán
BRATISLAVA
Hlavné mesto Bratislava oznámilo
prerokovanie návrhov zmien a
doplnkov Územného plánu hlavného
mesta. Návrh je vystavený na verejné
nahliadnutie od 24. augusta do 24.
septembra 2009 a možno si ho
pozrieť na internetovej stránke
mesta, prípadne v tlačenej verzii v
Servise pre občana, Magistrát hl.
mesta SR Bratislavy na Primaciál-
nom námestí 1.
STARÉ MESTO: Jedna z najdôleži-
tejších zmien sa týka územia, kde stál
amfiteáter. Pôvodne tu plánovali len s
priestormi občianskej vybavenosti,
teraz sa už hovorí o priestoroch málo-
podlažnej zástavby, prípadne o
domoch s bytmi a s občianskou vyba-
venosťou. Málopodlažná zástavba je
naplánovaná aj na Machnáči - pri Gaš-
tanovej záhrade, s výstavbou celomest-
ského a nadmestského významu sa ráta
aj pod Slavínom. V Starom Meste sa
má zmeniť aj Pamiatková zóna centrál-
nej oblasti. 
RUŽINOV: Podľa zmien a doplnkov
by sa malo stavať na Prístavnej ulici,
Jarabinkovej a Hraničnej ulici. Rovna-
ko sa už ráta aj s bytmi v bývalej Cver-
novke na Svätoplukovej ulici. 
VRAKUŇA: Málopodlažná zástavba
je naplánovaná na Ráztočnej a Závod-
nej ulici a viacpodlažná zástavba v
mestskej časti Žitavy a na Kazanskej.
NOVÉ MESTO: Výstavba by sa mala
začať v častiach Veľký Varan, Vtáčnik
a Amfiteáter, kde na mieste súčasných
viníc bude málopodlažná zástavba.
Skončiť by mali aj záhrady a chatárske
osady na Krahulčej a Sliačskej. Aj tu sa
ráta s málopodlažnou zástavbou. Rov-
naké domy by mali vyrásť popri Ceste
na Kamzík.
RAČA: Vinice Pod vodojemom by
mali ustúpiť málopodlažnej zástavbe.
DÚBRAVKA: V lokalite Pod vodoje-
mom - Strmé sady má na mieste záhrad
a chatárskych osád vyrásť málopodlaž-
ná zástavba.
LAMAČ: Na Mlynskej ulici má ustú-
piť les málopodlažnej zástavbe, na
Ceste na Klanec to isté čaká záhrady a
chatársku oblasť.
DEVÍN: Pod Devínskym bralom juh -
Slovanským nábrežím je naplánovaná
málopodlažná zástavba.
DEVÍNSKA NOVÁ VES: Málopod-
lažná zástavba čaká Kolóniou východ,
Mlynskú ulicu a Glavicu.
PETRŽALKA: Namiesto štadióna
bývalej Artmedie sú naplánované byty,
hotel... Územie bývalej Matadorky sa
má zmeniť na byty a občiansku vyba-
venosť. (mm)

Parkovanie na Viedenskej ceste je zatiaľ 

chaotické, časť cesty bude jednosmerná

Parkovisko na Špitálskej ulici oproti

obchodnému domu už nie je verejné 
STARÉ MESTO
Parkovisko v centre, oproti obchod-
nému domu Tesco na Špitálskej ulici,
neslúži pre verejnosť už niekoľko
týždňov. Mnohí vodiči tam však zo
zvyku zabočia, mysliac si, že zapar-
kujú.
Pomerne malé, ale šikovné verejné par-
kovisko na Špitálskej ulici je už minu-
losťou. Obľúbili si ho najmä vodiči,
ktorí potrebovali v centre niečo vyba-
viť, alebo nakúpiť. Začiatkom leta zru-
šil parkovanie pre verejnosť Onkolo-
gický ústav svätej Alžbety (OÚSA),
ktorý pozemok vlastní a ktorý ho prena-
jal súkromnej firme. Ústav si tu zriadil
vlastné parkovanie.
„Pracovníkov zrušeného parkoviska
vzal ústav do zamestnania a tí vodičov
na mieste o zmene účelu využitia
pozemku priebežne informujú,“ uvie-
dol pre Bratislavské noviny hovorca
ústavu Peter Kresánek. 
Bývalé parkovisko sa podľa jeho slov v
súčasnosti využíva najmä ako logistic-
ký priestor ústavu s neverejnými vyhra-
denými 65 miestami na státie vozidiel.
Ústav tak podľa neho umožňuje bez-
problémové parkovanie pre lekárov
nielen z Bratislavy, ale aj zo Slovenska

a niekedy i zo zahraničia. Ústav v sú-
časnosti zamestnáva vyše 800 ľudí a
inú vonkajšiu voľnú plochu, okrem
miest pre sanitky, nemá. 
Zmenou využitia pozemku z prevažne
krátkodobého parkoviska na priestor
pre logistické účely a prípadne dlhodo-
bé státie, sa znížila frekvencia prejaz-
dov áut cez zaťažené centrum mesta.
„Jeho návštevníci pritom majú mož-
nosť využiť viaceré i veľkokapacitné

parkoviská, ktoré v meste fungujú a o
ktorých vyťažení im podáva informácie
centrálny elektronický informačný par-
kovací systém,“ dodal hovorca OÚSA
P. Kresánek.
Centrum mesta tak prišlo o ďalšiu par-
kovaciu plochu. Bežní motorizovaní
návštevníci mesta by mali využiť par-
koviská ďalej od centra alebo podzem-
né parkovanie. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

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

Platím okamžite.
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Z Bratislavy 

sa postupne 

vytratila história
LIST ČITATEĽA
Zničené historické budovy nerobia
dobrú vizitku nášmu hlavnému mes-
tu, ani Slovensku ako takému, preto
by sa mali majetkovoprávne zá-
ležitosti po naliehavej urgencii pred-
staviteľov mesta čím skôr vyrovnať.
Ale zdá sa, že oni si s tým hlavu nelámu.
Na Námestí SNP by mal stáť skôr Svä-
topluk - alebo niekto z jeho družiny, pre-
tože aj Bratislava nesie názov po takom-
to Staroslovanovi, o ktorom, žiaľ, nevie-
me veľa. Stromy na Námestí SNP, ale aj
inde, by mali mať úplne inú architektú-
ru, aby nezakrývali priečelia historic-
kých budov a neničili ich základy.
Navyše by to nemali byť stromy, ktoré
škodia alergikom, ale skôr pekne voňa-
júce slovanské stromy, ako napríklad
lipy.
Z Bratislavy sa vytratila história. Miesto
korunovačného vŕšku je len nejaký kve-
tinový kopček, ktorý vyvoláva rozpači-
tú reakciu Bratislavčanov aj turistov. Na
„Štúrovo“ námestie by sa mala „vrátiť“
Mária Terézia, trebárs i v inej forme -
nemusí to byť kópia dobovej sochy. 
Pokiaľ ide o Starý most, je hrozné, že
bude strašiť ešte pár desiatok rokov a
možno aj viac, a to v tesnej blízkosti his-
torického centra. Keby Starý most vyze-
ral podobne veľkolepo ako Queensboro
Bridge v New Yorku (Manhattan -
Queens), tak nič nepoviem. Náš Starý
most však vyzerá ako provizórny vojen-
ský most (čo aj je) a vyznieva - hlavne
tesne pri historickom centre - veľmi vul-
gárne. Je to praobyčajný železničiarsky
most, nepatriaci do mesta a už vôbec nie
do historického. 
Priestor Hodžovho námestia pôsobí
impozantne, aj keď budova Tatra banky
nie je nejaká estetická, ale bolo by treba
ešte dotiahnuť budovu Astoria Palace,
aby z nej netrčali holé kovové konštruk-
cie. Veľmi vidieť, že to nebol zámer a
pôsobí to ako vulgarizmus. Astoria
Palace totiž nie je stavaná v nejakom
naturalistickom ani vo futuristickom
štýle. Je to úhľadná a solídna stavba,
podobná hotelu Crowne Plaza, len
impozantnejšia. V Bratislave si, zdá sa,
každý robí čo chce, hlavne „veľké ryby“
majú voľnú ruku. 
Aj výšková budova J&T pri novom
SND zostala na vrchu nedokončená,
lebo „páni” si tam zrejme urobili terasu.
Pôsobí to škaredo. Hlavne že majú
uspokojené svoje záujmy, ale na kráse
mesta im nezáleží. Pamiatkari majú
medzi ľuďmi povesť, že radšej nechajú
spadnúť historickú budovu, než aby pri-
stúpili na menší kompromis napríklad v
interiéri budovy. Takto „chránili” až do
totálneho zničenia Mindszentyho ateliér
pri SND. Takéto barbarstvo, ako sa deje
v Bratislave, sa zrejme nedeje nikde vo
svete. Ba ani v ostatných krajinách
bývalého východného bloku. 
Záujmy občianskych aktivistov sú viac
než pochybné, preto im sa nečudujem,
ale čudujem sa pamiatkarom, ktorí by
mali byť profesionáli a odborníci naslo-
vovzatí. Napriek tomu radšej zachraňu-
jú továrne a komíny, ako historické
budovy. Pletú si zrejme emócie s reali-
tou a možno navyše ani nemajú estetic-
ké cítenie. 
To vidieť aj podľa sôch, lebo tie histo-
rické chátrajú a tie nové, ktoré vznikli
ako plagiáty na zatraktívnenie mesta,
žijú. Igor Kasmány, Bratislava

Lesopark nám

ničia arogantní

vodiči 
LIST ČITATEĽA
Chcel by som sa poďakovať pracov-
níkom Mestských lesov Bratislava,
ktorí zorganizovali kontrolu vozidiel
v bratislavskom Lesoparku. 
Je to záslužný čin, pretože množstvo
áut, motocyklov, štvorkoliek, terénnych
motoriek nielenže neubúda, ale ich
počet sa zvyšuje a narastá aj agresivita a
bezohľadnosť vodičov. Ignorantmi s
absenciou zdravého rozumu sú vytláča-
ní a ohrozovaní nielen na zdraví, ale už
aj na životoch turisti, bicyklisti a rodiny
s deťmi (v zimnom období i bežkári). Z
pokojného a bezpečného prostredia je
autodróm a priestor na motokros.
Lesná asfaltová komunikácia zo Sväté-
ho Jura do Rače cez Biely kríž, rovnako
z Rače na Košariská opäť cez Biely kríž
a opačne sa už pravidelne využíva ako
cesta. Terénni motorkári si úmyselne
mýlia lesné turistické chodníčky s prete-
kárskymi dráhami, bezohľadnosťou a
aroganciou ohrozujú návštevníkov.
Módou arogantných zbohatlíkov sa
stále častejšie stáva jazda na terénnych
štvorkolkách. 
Ak chceme nenapraviteľných recidivis-
tov úplne zastaviť, bolo by dobré a žia-
duce vykonávať kontroly, častejšie, per-
manentne. Nedávno, keď som bol v
Karpatoch bicyklovať, tak sa tam opäť
veselo jazdilo na autách.

Miroslav Daniš, Bratislava

Dane idú aj 

na zaplatenie 

rozbitých gúľ
LIST ČITATEĽA
Ako jeden z mála aktívnych cyklis-
tov (tým myslím že bicykel použí-
vam aj ako dopravný prostriedok do
zamestnania) jazdievam časťou pe-
šej zóny pri Inchebe.
Tento megalomanský projekt (prirov-
nanie sa týka osvetlenia), ktoré je osa-
dené asi na každých desiatich metroch,
má na každej lampe dve osvetľovacie
telesá kryté veľkými bielymi guľami.
Za existencie promenády som okrem
iných vandalistických prejavov videl
už toľko rozbitých guľových krytov, že
ma hnevá, na čo sú použité moje dane.
Konkrétne na nezmyselný architektov
zámer, kde navyše musím dávať sakra-
mentský pozor, aby som nedostal
defekt. Ľuboš Tichý, Bratislava

Sladovňa má lacné pivo a dobré jedlo
Záver letných prázdnin sa v centre
mesta niesol v znamení boomu
nových pivární. Jednou z nich je aj
Sladovňa na Sedlárskej ulici, ktorá
okrem piva ponúka slušný výber
jedál domácej kuchyne.
Nová reštaurácia sa usadila v priesto-
roch po úzkej a zadymenej kaviarni U
Michala, kde sa kedysi stretávali brati-
slavskí umelci a bohémi. Nádej nostal-
gikov, že to U Michala opäť ožije, zdá
sa, definitívne zomrela. Nový majiteľ si
na Sedlárskej vymyslel Sladovňu, ktorá
tu nikdy nebola. To však turistom, kto-
rých je na korze najviac v meste, nepre-
káža. Kto by sa dnes už trepal do Starej
sladovne, keď máme v centre mesta
novú? A komu by napadlo, že mestský
pivovar bol na opačnom konci korza?
Celý objekt na Sedlárskej 1 prešiel roz-
siahlou rekonštrukciou, súčasťou inte-
riéru je aj presklený dvor, takže miesta
je tu habadej. Mobiliár je taký krčmový
- mohutné drevené stoly s rovnako
mohutnými drevenými stoličkami. Na
svetlých stenách sú namaľované logoty-
py výrobcov a značiek pív a alkoholic-
kých nápojov, ktoré sú v ponuke podni-
ku. Ozajstných milovníkov zlatistého
moku poteší veľký okrúhly stôl v jednej
z miestností, z ktorého stredu sa týči
nerezová pípa so štyrmi kohútikmi a
digitálnym počítadlom. Načapujete si
sami a pijete, červené čísla na displeji
vám presne a nekompromisne ukážu,
koľko toho bolo. V Sladovni majú desať
druhov čapovaného piva, počnúc domá-
cim Zlatým Bažantom, tretinkou za

0,80 €, cez holandský Heineken, írsky
Guinness a mníchovským kvasinkovým
Paulanerom končiac.
Avšak nielen pitím je človek živý. K
pivnej kultúre a slušným mravom patrí
každý krígeľ alebo štucák čímsi zajedať.
Poďme teda ochutnať, čo a ako v Sla-
dovni vlastne varia.
Z trojice polievok sme ochutnali všetky
- Hovädzí vývar s pečeňovými knedlič-
kami (2,50 €), Gulášovú polievku (2,50
€) a Cukinovú krémovú polievku s plát-
kami údeného lososa a parmezánovými
krutónmi (2,50 €). Polievky servírujú v
smaltovaných obedároch na drevených
podnosoch. Niekomu to môže pripadať
trochu zvláštne a lacné, ale pivári sú
zvláštna kasta a na spôsob servírovania
si nepotrpia. O čo zvláštnejší bol spôsob
podávania, o to chutnejšie polievky boli.
Ako predjedlo sme si vybrali výborného
Utopenca s cibuľkou (3,30 €) v sklene-
nom zaváraninovom pohári, Nakladaný
hermelín s domácim chlebom (3,50 €) a
väčší Sedliacky lopár, na ktorom boli
plátky pečeného bôčiku, prerastenej sla-
niny, huspeniny, údeného a pivného
syra, ementálu, bryndzová nátierka a
nakladaná zelenina (14,50 €). Výborná
kombinácia s oroseným pohárom piva.
Skoro tak dobrá, ako polkilové Pečené
koleno Sladovňa (16,50 €), ktoré bolo
také veľké, že by nasýtilo štyroch hlad-
ných pivárov. A tiež také chutné, do
šťavnata prepečené, s kožou zlatistou a

chrumkavou. Vyhlásili sme ho za kráľa
menu, aj keď ani ostatné jedlá nechutili
horšie. Či už to bol Hovädzí guláš Sla-
dovňa s knedľou (7,50 €), Hovädzie va-
rené so špenátom, restovanými zemiak-
mi a jablkovým chrenom (8,50 €), Vie-
denská roštenka s pečenými zemiakmi a
kyslou uhorkou (14,50 €), Segedínsky
guláš s knedľou (7,50 €), alebo Kurací
paprikáš s haluškami (7,50 €). Ten sme
jedli spolu s Letným šalátom z avokáda,
karotky, žeruchy, paradajok, kukurice a
uhorky (4,90 €), pretože čašník nepo-
chopil, že sme šalát chceli ako predjed-
lo. Trochu divoká kombinácia, ale kto
by sa už v pivárni hral na predjedlá,
hlavné jedlá a dezerty, všakže.
Po hlavných chodoch, ktoré sú všetky
do jedného dostatočne sýte, sme sa k de-
zertu nedopracovali. A tak môžeme len
hádať ako chutia tunajšie štrúdle, tvaro-
hové guľky, srnčí chrbát..., ale tiež bryn-
dzové halušky, kapustové strapačky, či
šunkové fliačky, ktoré sú v ponuke ako
jedlá z gurmánskej panvičky.
Sladovňa na Sedlárskej ulici určite pote-
ší každého ortodoxného, ale aj príleži-
tostného pivára. Nielen pivom a chut-
nou domácou kuchyňou, ale predovšet-
kým príjemnými cenami. Bratislavskí
pivári, ktorí sa historickému jadru dote-
raz vyhýbali, majú opäť dôvod na jeho
návštevu.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Bezpečnostné upozornenie musí byť
Inšpektori Slovenskej inšpekcie sa pri
svojej činnosti zameriavajú aj na to,
či napríklad elektrické výrobky
spĺňajú technické normy. Prísne kri-
tériá bezpečnosti na ochranu spotre-
biteľa platia aj v prípade bielej a čier-
nej techniky.
Dňa 24. marca 2009 boli inšpektori SOI
na kontrole v prevádzke DATART v
Obchodnom centre Avion Shopping
Park na Ivánskej ceste. Kontrolu zame-
rali na úplnosť návodov na použitie a na
technické požiadavky a postupy pri
posudzovaní zhody pre elektrické zaria-
denia, ktoré sa používajú v určitom roz-
sahu napätia. 
V rámci kontroly inšpektori SOI zistili,
že pri troch druhoch výrobkov v ponuke
pre spotrebiteľa (4 kusy teplovzdušných
ohrievačov vzduchu zn. DAEWOO
LW300C á 19,88 eura/ks, 8 kusov
teplovzdušných ohrievačov vzduchu zn.
DAEWOO DHS3161H á 29,90 eura/ks,

jeden kus Teplovzdušného ventilátora
AKAI HA-HT20A á 53,08 eura/ks) v
celkovej hodnote 371,80 eur chýbalo
bezpečnostné upozornenie so znením
„Nezakrývať“ v štátnom jazyku. 
Toto upozornenie bolo len v angličtine.
Spoločnosti oznámili začatie správneho
konania o uložení pokuty. Tá sa vyjadri-
la listom, v ktorom uviedla, že chýbajú-
ce označenie bolo doplnené priamo na
výrobky ešte v čase kontroly a za prí-
tomnosti inšpektorov SOI. Odstránenie
nedostatku počas kontroly tiež nie je
možné zo strany orgánu dozoru hodno-
tiť ako liberačný dôvod. Správny orgán
SOI udelil v tomto prípade pokutu vo
výške 400 eur. Pri jej určovaní prihliadal
aj na možné následky protiprávneho
konania, spočívajúce v potenciálnom
ohrození majetku spotrebiteľa kvôli

neposkytnutiu písomných informácií o
spôsobe správneho použitia zakúpených
výrobkov v štátnom jazyku. 
Dňa 28. apríla 2009 boli inšpektori SOI
na kontrole v prevádzke NAY Elektro-
dom v Obchodnom centre Aupark na
Einsteinovej ulici. Dôvodom bol podnet
spotrebiteľa. V rámci kontroly zistili, že
pri troch druhov ponúkaných služieb -
poskytovanie dovozu mimo Bratislavy,
inštalácia pračiek a umývačiek, inštalá-
cia televízora, nebol spotrebiteľ infor-
movaný o ich cene.
Medzi povinnosti predávajúceho patrí
povinnosť informovať spotrebiteľa o
cene poskytovanej služby a zreteľne
označiť. Túto povinnosť, ako vyplýva z
kontroly, spoločnosť ako predávajúci,
preukázateľne porušila. Od správneho
orgánu SOI dostala pokutu 200 €.

Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-
tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Dni otvorených dverí
17. - 19. 9. 2009

Pre podrobnejšie informácie o dostupnosti jednotlivých modelov a platnosti akcie 
kontaktujte svojho autorizovaného predajcu.
Kombinovaná spotreba paliva 6,5-8,2 l/100km, emisie CO2 173-195 g/km. 
Zobrazené prevedenie obsahuje prvky príplatkovej výbavy.
* Platí pre verziu N1, uvedená cena je bez DPH a po odpočítaní zľavy, ** Konverzný kurz 1Euro = 30,126 Sk

Dunajská Streda
Hlavná 31
tel.: 031/552 22 80
salonds@omniamotors.sk

OMNIA MOTORS a.s.

Cena od
19 990,- EUR*

602 218,74 Sk**

Bratislava
Tomášikova 30 
tel.: 02/ 482 40 482
salonba@omniamotors.sk

Prídite sa zoznámiť s novou Hondou Insight



RUŽINOV
Dopravný podnik plánuje do budúc-
nosti prepojenie bratislavského letis-
ka s autobusovou stanicou na Mlyn-
ských nivách. Čoraz častejšie sa totiž
ozývajú hlasy, ktoré žiadajú spojenie
na centrum a aj na spojenie letiska s
autobusovou stanicou. Eviduje to už
aj samotné Letisko Bratislava.
Podľa predsedu predstavenstva Do-
pravného podniku Bratislava, a.s., Bra-
nislava Zahradníka v tomto prípade ide
nielen o prepojenie letiska s autobuso-
vou stanicou, ale aj s jadrom mesta. Išlo
by o linku, ktorá by premávala spod
Nového mosta, ďalej popri nábreží,
okolo autobusovej stanice a následne
smerom na letisko. 
„Je to v štádiu rokovaní a neskrývame,
že by sme boli radi, ak by sa táto linka
dala zriadiť aj s finančným príspevkom
letiska,“ uviedol. Podľa neho v prípade
Letiska Bratislava ide totiž o „v podsta-
te komerčný subjekt a o dovoz ich
zákazníkov na letisko“. Dopravca vraj
hľadal také riešenie, aby v cenách lete-
niek mohol byť už aj lístok MHD. B.
Zahradník vidí vytvorenie novej linky v
blízkej budúcnosti ako reálne. Dodal,
že v prípade dohody by bolo potrebné
nasadenie špeciálnych autobusov so
zvláštnym batožinovým priestorom tak,
ako je to bežné v mnohých krajinách
západnej Európy.

Na Letisku M. R. Štefánika pribudla
nedávno nová asfaltová komunikácia,
ktorá slúži ako nástupisko a výstupisko
MHD a zmluvných autobusových spo-
ločností leteckých dopravcov. Domi-
nantou je zastrešená zastávka MHD,
ktorá slúži na nástupisko autobusových
liniek MHD 61 a 96. Sú tam tri minco-
vé automaty, a preto by problémy, ktoré
mali cestujúci so zháňaním cestovných
lístkov, mali byť už minulosťou. 
Zostali však problémy s prevádzkou
neraz zastaraných a rozheganých auto-
busov. Práve na letisku nerobia najlep-
šie meno mestskej doprave hlavného
mesta. Priznáva to aj jeho predstaviteľ
B. Zahradník, ktorý tvrdí, že hneď ako
získajú nové autobusy, chcú ich nasadiť
aj na linky pre túto lokalitu.

Celková rekonštrukcia bratislavského
letiska sa začala poklepaním základné-
ho kameňa stavby 17. decembra 2008.
Najväčšia pozornosť sa potom sústredi-
la na stavebnú jamu v priestore medzi
odletovým terminálom A a terminálom
všeobecného letectva. Tam by v máji
2010 mala stáť prvá časť novej budovy
terminálu. Momentálne sa kladú zákla-
dy tejto stavby. Paralelne s tým pokra-
čuje budovanie novej dopravnej infra-
štruktúry pred letiskom, vrátane príjaz-
dových a odjazdových komunikácií. To
si vyžaduje aj prekládku inžinierskych
sietí. Nová dopravná infraštruktúra na
letisku by mohla byť hotová už na jeseň
tohto roka. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
VIZUALIZÁCIA - AGA Letiště
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Letná čitáreň sa

skončila, kurz

je pripravený
STARÉ MESTO
S končiacimi sa letnými prázdnina-
mi sa zatvorila aj Letná čitáreň v
Medickej záhrade, ktorú začiatkom
júna otvorila Staromestská knižnica.
Odvtedy do nej zašlo viac než 2500
návštevníkov, ktorí ju často zaplnili
do poslednej stoličky.
„Návštevníci si mohli v Letnej čitárni
vybrať spomedzi sedemdesiatich titu-
loch slovenských, českých, anglic-
kých, nemeckých, francúzskych, ma-
ďarských, bulharských a poľských
denníkov a časopisov,“ informovala
hovorkyňa Starého Mesta Alena
Kopřivová.
Podľa jej slov knižnica po uzavretí Let-
nej čitárne v súčasnosti pripravuje ďal-
šiu akciu pre svojich najstarších
návštevníkov. „Dala mu názov Google
pre seniorov a nadväzuje na úspešné
kurzy počítačovej gramotnosti, keď v
rokoch 2004 - 2007 v spolupráci s
Katedrou knižničnej a informačnej
vedy FF UK a Univerzitou tretieho
veku vyškolila 113 seniorov,“ pokračo-
vala Alena Kopřivová.
Od septembra do decembra 2009 sa
uskutočnia štyri bezplatné kurzy. Jedi-
nou podmienkou na zaradenie je, aby
záujemca bol čitateľom Staromestskej
knižnice. Prvý kurz sa začne už 7. sep-
tembra 2009 o 9.00 h,. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť v ktorejkoľvek pobočke
Staromestskej knižnice. (mm)

Angličtinu budú

učiť už od 

prvého ročníka
PETRŽALKA
Petržalskí školáci sa môžu pomaly
pripravovať na to, že angličtinu bu-
dú mať od prvého ročníka povinnej
školskej dochádzky.
„Tohtoročné leto využívali pedagógo-
via na prípravu spustenia projektu,
ktorým sa budú testovať možnosti
jazykového vzdelávania žiakov 1. a 2.
ročníkov základných škôl. Od 1. sep-
tembra totiž odštartoval pilotný pro-
jekt zameraný na testovanie nových
foriem, ale aj spôsobu výučby anglic-
kého jazyka na prvom stupni základ-
ných škôl. Počas tohto školského roku
bude dôraz okrem iného postavený na
otázky zvyšovania kľúčových zruč-
ností žiaka pri bežnej komunikácii v
cudzom, anglickom jazyku,“ informo-
val hovorca mestskej časti Ľubomír
Andrassy.
V Petržalke sa zatiaľ začína s angličti-
nou od 3. ročníka základných škôl, ak
by sa malo prejsť na jej výučbu od
prvého ročníka, musia vypracovať a
otestovať nové učebné osnovy, ktoré sa
komplexne prenesú do vyučujúceho
procesu v rámci celého deväťročného
základného vzdelávania. 
„Samospráva získala pre realizáciu
tohto projektu peniaze z Operačného
programu Vzdelávanie. Premena je
rozpočtovaná na 162 650 eur. Samo-
správa sa na tom podieľa piatimi per-
centami, ostatné zdroje sú z Európske-
ho sociálneho fondu. Do projektu pria-
mo zapoja 1800 žiakov 1. až 4. roční-
ka, 24 učiteľov a 14 odborne spôsobi-
lých pedagogických pracovníkov. Pro-
jekt potrvá do konca marca 2011,“
dodal Ľ. Andrassy. (mm)

Nová linka by mala spájať bratislavské

letisko s Mlynskými nivami a centrom

NOVINKY Z MHD

Zlepšenie MHD 
v Karlovej Vsi a na Dlhých dieloch

www.dpb.sk

Na základe požiadaviek obyvateľov Karlovej Vsi a Dlhých dielov pristupuje DPB, a.s. od 3.9.2009 k zavedeniu 
novej minibusovej linky č. 135 a z toho dôvodu aj k úprave trasy minibusovej linky č. 35. Základnou filozofiou 

oboch liniek je zabezpečiť dopravnú obslužnosť obyvateľom lokalít vzdialených od nosných liniek MHD 
najmä v kopcovitom teréne. Po úspechu linky číslo 35, ktorá poprvýkrát spojila obyvateľov hornej 
časti Karlovej Vsi s MHD bude minibusová doprava rozšírená na linke č. 135 aj pre obyvateľov 
Líščieho údolia a ulíc Pod Rovnicami, Donnerovej a Púpavovej. Okrem toho obe linky posilňujú 
prepojenie MHD medzi Karlovou Vsou a Dlhými dielmi a zlepšujú dopravné spojenie ku školám, 
poliklinike, miestnemu úradu a k električkovým linkám. 
Vaše názory na minibusové linky 35/135 očakávame na adrese linka135@dpb.sk

Trasa novej linky 135:
Kuklovská - Majerníková - Hlaváčikova - Veternicová - Beniakova - Jána Stanislava - Tománkova - Adámiho - Ladislava Sáru - Molecova 
- Karloveská - Líščie údolie - Pod Rovnicami - Donnerova - Čavojského - Karloveská - Borská - Púpavová - Šaštínska -  Sološnická - Kuklovská

Upravená trasa linky 35:
Kuklovská - Sološnická - Šaštínska - Karloveská - Nad Lúčkami - Beniakova - Majerníkova - Hlaváčikova - Veternicová - Kuklovská

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

PRIJÍMA ŽIAKOV
do 6., 7., 8., 9. ročníka

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

KONTAKT: 0910 941 494, 0903 468 345
E-MAIL: humanszs@gmail.com

WEB: www.detieuropy.szm.com

Súkromná základná škola
Ružová dolina 29 v Bratislave
zameraná na rozvoj skrytých potencionalít 

a s individuálnym prístupom
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Tretí najlepší

barman

je Bratislavčan
BRATISLAVA
Tretie miesto v slovenskom finále 4.
ročníka medzinárodnej súťaže bar-
manov Pilsner Urquell Master Bar-
tender na Slovensku si nedávno spo-
medzi desiatich finalistov vybojoval
barman z Bratislavy - Matúš Chudý. 
Matúš Chudý pracuje v Beer Pub Kris-
tian. Súťaž je zameraná na čapovanie
značkového piva a národná fáza bar-
manskej súťaže pozostávala zo štyroch
úrovní. 
Postupne sa u prihlásených barmanov
preverovali nielen ich vedomosti a
zručnosti, ale získali aj množstvo
cenných informácií o prémiovej znač-
ke. 
Tento rok sa v národnej súťaži stretlo
67 barmanov zo všetkých kútov kraji-
ny, ktorí túžili získať prestížny titul.
Víťaz celosvetového finále získa
okrem uznávaného titulu Medzinárod-
ný Majster barman Pilsner Urquell na
rok 2009, aj zájazd okolo sveta pre dve
osoby s návštevami prevádzok víťazov
predchádzajúcich ročníkov. (rob)

Rodičia so zrušením jaslí nesúhlasia, 

samospráva však potrebuje priestory
DÚBRAVKA
Zrušenie jaslí na Fedákovej ulici
vyvolalo negatívnu reakciu medzi
niektorými obyvateľmi Dúbravky.
„Miestny úrad dal zariadeniu k
31. decembru 2009 výpoveď bez
zabezpečenie náhradných priesto-
rov napriek tomu, že ich prisľúbil
v budove MC Macko na Sekuriso-
vej,“ uvádza náš čitateľ Ivan Lel-
kes. 
Ako ďalej píše, rodičia sa tým dostali
do ťažkej situácie: „Nevieme, kam s
deťmi (približne 25 detí). Miestny úrad
si asi neuvedomuje, že ak rodič ostane
doma na materskej, tak menej zarobí, a
tým pádom oni nedostanú nič z dani z
príjmu. Nemyslím si, že je koncepčné
riešiť problém dôchodcov na úkor mla-
dej generácie.“
Na jeho list zareagovala zástupkyňa
starostu v Dúbravke Matilda Križano-
vá: „Priestory na náhradné zriadenie
detských jaslí sme ponúkli. Podnika-
teľka však päť mesiacov nepredložila
svoj zámer, čo s ponúknutým priesto-
rom. Keďže ide o nový objekt, novú
zmluvu a jej podmienky, opätovne o
tom musí rozhodovať miestne zastupi-
teľstvo (musia sa k tomu vyjadriť aj
odborné komisie (výstavby, majetko-
voprávna a tiež oddelenie správy
majetku MÚ a následne aj stavebný
úrad). Nič nejde automaticky, keď
dostala podnikateľka prísľub, bola na
ťahu ona a mala urobiť všetko pre to,

aby svoj zámer zrealizovala. Toto sa
nestalo.“
Podľa jej slov súkromné detské jasle na
Fedákovej ulici fungujú od roku 2000
(predtým jasle prevádzkovala mestská
časť) s nájomným za prenajatú celú
plochu za 1 Sk ročne a od roku 2009 za
0,07 €. Jasle boli odovzdané do užíva-
nia súkromnej podnikateľke kompletne
vybavené, t. j. so zariadením spální,
herní a kuchyne v hodnote 363 982,-
Sk. Nájomná zmluva je uzatvorená do
konca decembra 2009. 
„Mestské zastupiteľstvo vzhľadom na
povinnosť postarať sa o seniorov z pro-
striedkov obce v júli 2008 rozhodlo o
vybudovaní zariadenia sociálnych slu-
žieb v objekte na Fedákovej ulici 1. Po
rozhodnutí miestneho zastupiteľstva
dostala súkromná podnikateľka prísľub
na poskytnutie náhradných priestorov
na zriadenie detských jaslí v miestnej
knižnici so sídlom na Sekurisovej ul.
Prísľub bol daný za predpokladu, že
knižnica sa presťahuje do školy na
Pekníkovej ulici,“ informovala Matilda
Križanová.
Od jesene 2008 do februára 2009 však
podľa nej mestská časť nemala infor-
mácie o zámeroch podnikateľky. „Vo
februári 2009 podnikateľka požiadala
mestskú časť o predĺženie nájomnej
zmluvy. Na otázku, prečo tak dlho
mlčala a nekonala, odpovedala, že
mala choré kolegyne a musela byť pri
detičkách. Na oddelení školstva

Miestneho úradu Mestskej časti Bra-
tislava-Dúbravka v tom období sme
už mali informácie od riaditeliek
materských škôl, ktorých zriaďovate-
ľom je Mestská časť Bratislava-
Dúbravka, že počet detí do MŠ v
školskom roku 2009/2010 veľmi
vzrástol a nemáme kapacity,“ uviedla
M. Križanová. 
Koncom marca 2009 preto pristúpila
mestská časť k zrušeniu nájomných
zmlúv na priestory v objektoch mater-
ských škôl. „Požiadali sme o výnimku
pre zvýšenie počtu detí v triedach
materských škôl. Opatrenia neodstrá-
nili nedostatok voľných miest v mater-
ských školách pre neumiestnené deti,
preto sme pristúpili k prestavbe ZŠ na
Pekníkovej ulici na materskú školu, čo
neumožnilo presťahovanie miestnej
knižnice do priestorov základnej
školy, čím sa neuvoľnili priestory na
presťahovanie súkromných detských
jaslí na Sekurisovu ulicu,“ napísala
zástupkyňa dúbravského starostu M.
Križanová.
Na záver ešte dodala: „Chcem sa spý-
tať, ktorým problémom dať prednosť.
Riešiť problémy rodičov, ktorí môžu
byť do troch rokov dieťaťa na mater-
skej dovolenke. Riešiť problémy rodi-
čov, ktorým sa skončila materská
dovolenka a potrebujú umiestniť deti
do materských škôl. Alebo riešiť pro-
blém seniorov, v Dúbravke má tretina
obyvateľov nad 60 rokov?“ (db)
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Rehabilitačná stanica v ZOO skončila
KARLOVA VES
Bratislavská zoologická záhrada
oznámila, že bola nútená zastaviť
činnosť rehabilitačnej stanice vo svo-
jom areáli. Od 1. septembra 2009
teda nepreberá živočíchov, ktorých
zdravotný stav alebo poškodenie si
vyžaduje dlhodobejšiu rehabilitáciu
a prípravu na návrat do prírodného
prostredia. 
Znamená to, že občania, ktorí nájdu
poraneného, poškodeného alebo choré-
ho chráneného živočícha v prírodnom
prostredí, ho nebudú môcť priniesť do
bratislavskej ZOO. Napriek tomu, že
rehabilitačné stanice sú zariadenia
štátu, hlavné mesto SR Bratislava
dosiaľ pri prevádzkovaní rehabilitačnej
stanice pre Bratislavu a okolie pomá-
halo štátnej správe prostredníctvom
ZOO Bratislava. 

„Zariadenie rehabilitačnej stanice, ktoré
vo vlastnej réžii vybudovala ZOO Bra-
tislava, sú už nevyhovujúce a nespĺňajú
základné veterinárne požiadavky na
umiestnenie a liečbu v nich umiestne-
ných živočíchov. ZOO Bratislava opa-
kovane upozorňovala orgány ochrany
prírody na nevyhnutnosť riešenia tejto
situácie,” informovala riaditeľka ZOO
Bratislava Miloslava Šavelová. 
Podľa jej slov vzhľadom na neriešenie
problematiky ZOO Bratislava v júli
2008 oznámila Krajskému úradu ŽP v
Bratislave, že činnosť rehabilitačnej
stanice zastavuje,“ informovala riadi-
teľka ZOO.
Ako ďalej vysvetlila, následne zástupco-
via štátnej správy požiadali bratislavskú
zooligickú záhradu o prevádzkovanie
rehabilitačnej stanice aspoň pre vtáky do
konca roka 2008. ZOO Bratislava ju pre-

vádzkuje dodnes. Keďže sa nevyriešili
otázky súvisiace s prevádzkovaním
rehabilitačnej stanice, ZOO Bratislava je
nútená činnosť prerušiť. 
„Je nutné zdôrazniť, že záchrana dru-
hovej rozmanitosti, genetickej variabi-
lity, obnovy a posilňovania stability
populácií chránených živočíchov nie je
v kompetencii obce, ale štátu,” zdôraz-
nila Miloslava Šavelová.
„Orgány ochrany prírody by preto
mali nájsť riešenie na prevádzkovanie
rehabilitačnej stanice tak, aby plnenie
poslania rehabilitačnej stanice vyústilo
do čo najväčšieho počtu navrátených
živočíchov do prírodného prostredia a
to tak vtákov, ako aj plazov a cicavcov,
pričom vôbec nie je dôležité, či rehabi-
litačná stanica bude v ZOO Bratislava
alebo mimo nej,“ dodala Miloslava
Šavelová. (mm)

OZNAM
o vystavení návrhu zmien a doplnkov 

územného plánu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy

Zmeny a doplnky 02
V súlade s ustanoveniami § 30 ods. 1 a 4, §
31 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
Hlavné mesto Slovenskej republiky ako orgán
územného plánovania a obstarávateľ územ-
noplánovacej dokumentácie oznamuje prero-
kovanie návrhu zmien a doplnkov územného
plánu hlavného mesta Slovenskej republiky,
zmeny a doplnky 02.
Návrh zmien a doplnkov 02 je vystavený na verejné
nahliadnutie v termíne od 24. augusta 2009 do
24. septembra 2009
na týchto miestach:
� v elektronickej forme na tejto stránke v prílohách

dole,
� v tlačenej verzii vo Front Office/Servise pre obča-

na, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, Bratislava v pondelok od 8.00 do 17.00
h, v utorok až štvrtok od 8.00 do 16.00 h a v pia-
tok od 8.00 do 15.00 h,

� na požiadanie poskytnú zástupcovia spracovateľa
vo Front Office/Servise pre občana k dokumentá-
cii odbornú informáciu v týchto termínoch: v pon-
delok od 15.00 do 17.00 h, v stredu od 14.00 do
16.00 h a v piatok od 13.00 do 15.00 h, 

� tlačená verzia dokumentácie sa nachádza aj na
miestnych úradoch mestských častí.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu
zmien a doplnkov do 30 dní odo dňa oznámenia t.
j. do 24. septembra 2009 vrátane. Na pripo-
mienky podané po tomto termíne nebude prihliadnu-
té. Pri podaní na poštovú prepravu je rozhodujúci
dátum na poštovej pečiatke.
Pripomienky podávajte písomnou formou do poda-
teľne magistrátu alebo poštou na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie
územného plánovania a rozvoja mesta, Primaciálne
nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1
Pri podávaní pripomienok k návrhu zmien a
doplnkov uvádzajte číslo zmeny a doplnku, ku ktoré-
mu pripomienku uplatňujete. Vyhodnocované budú
len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k pred-
loženému návrhu zmien a doplnkov.

Navrhovateľ Dopravný podnik Bratislava,
predložil zámer 

Trolejbusová trať 
Pražská - Hroboňova

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
28. 8. do 17. 9. 2009 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciál-
ne nám. 1, v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej
podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviro-
portal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa záko-
na č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave,
Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 17. 9.
2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc.
č. 21630/8 a 12, 21633/2, 21608, 21609/1,
21607, 4838 v lokalite Horského parku, k. ú. a MČ
Bratislava - Staré Mesto, územný obvod Bratislava I.
Územie navrhovanej trate sa nachádza na komuni-
káciách Pražská ulica, Brnenská ulica, ulica Prokopa
Veľkého a Hroboňova ulica, v samotnej vozovni
Hroboňova ulica a čiastočne na uliciach Budková a
Lovinského.
Účelom navrhovanej trolejbusovej trate Pražská -
Hroboňova je prepojenie jestvujúcej trate Pražská -
Kramáre s jestvujúcou vozovňou na Hroboňovej ulici
a zároveň prepojenie s jestvujúcou trolejbusovou
traťou Mudroňova - Lovinského. Jej realizácia skráti
výjazdy trolejbusov z vozovne na trať Pražská - Kra-
máre a dojazdy z tejto trate späť do vozovne a záro-
veň umožní zriadenie trolejbusovej linky prepájajúcej
Pražskú ulicu s Mudroňovou.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 04/2010
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 08/2010

Obstarávateľ Bratislavský samosprávny kraj, 
Bratislava predložil 

Oznámenie o strategickom dokumente 
Územný plán regiónu - 

Bratislavský samosprávny kraj
Do oznámenia je možné nahliadnuť v dňoch od
28. 8. do 10. 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 - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Krajskému úra-
du životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2,
842 19 Bratislava 4 do 11. 9. 2009.
Cieľom vypracovania predloženého oznámenia o strate-
gickom dokumente je zabezpečenie koordinovaného
rozvoja územia samosprávneho kraja v súlade s potre-
bami umiestnenia navrhovaných rozvojových zámerov a
zosúladenia všetkých činností v území vyvolaných nad-
mernými aktivitami výstavby, ovplyvňujúcimi najmä urba-
nistické, územno-technické a environmentálne vzťahy.
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ZÁHORSKÁ BYSTRICA
NASTRMÝCH VŔŠKOCH prepadol
lupič taxikárku a ukradol jej taxík zn.
Hyundai Matrix. Zlodej ju požiadal, aby
ho odviezla na Strmé vŕšky, kde jej pri-
kázal vystúpiť a následne na aute odi-
šiel. Policajti našli vozidlo odstavené v
Záhorskej Bystrici.

PETRŽALKA
NA GESSAYOVEJ ULICI chcel asi
25-ročný muž vylúpiť predajňu novín a
tabaku. So zbraňou vošiel do predajne a
od predavačky žiadal peniaze. Za-
mestnankyňa sa však nezľakla a penia-
ze mu odmietla vydať. Muž vzápätí
ušiel na neznáme miesto. 
NA PANÓNSKEJ ULICI prepadli
banku. Dvaja ozbrojení maskovaní pá-
chatelia vošli tesne po poludní do po-
bočky a zobrali si z nej peniaze. Počas
prepadu nikoho nezranili, ušli na vozid-
le, ktoré malo zrejme nitriansku ŠPZ.
NA PANÓNSKEJ ULICI v inom čase
prepadli dvaja páchatelia 25-ročného
muža a žiadali od neho mobil. Keď ho
chcel muž späť, násilím ho prinútili, aby
im dal ešte 20 eur. Keď im dal desať,
rýchlo ušli. Polícia jedného zlodeja chy-
tila, po druhom pátra.
NA NÁMESTÍ HRANIČIAROV sa
pokúsil o lúpež 47-ročný Bratislavčan.
Popoludní pod hroznou násilia a neskôr
aj za použitia drevenej palice zaútočil na
predavačku v stánku PNS a žiadal od
nej peniaze. Krik z predajne však počul
manžel predavačky, ktorý sa jej vybral
na pomoc. Zlodej však zaútočil aj naňho
a vážne ho zranil. Zranenia utrpeli aj
samotný páchateľ a predavačka.

KARLOVA VES
NA BORSKEJ ULICI prepadli poštu.
Predpoludním po 9. hodine vošiel do
budovy neznámy páchateľ a od pracov-
níčky banky žiadal peniaze. Tá však
nestratila duchaprítomnosť a lupiča
zdržiavala, kým neprišli ďalší zákazníci.
Páchateľa to vystrašilo a z pošty ušiel
bez toho, aby zobral peniaze.

RUŽINOV
NA KOŠICKEJ ULICI zhorelo osob-
né motorové vozidlo Porsche Cayenne.
Podľa predbežných policajných zistení
požiar pravdepodobne založil neznámy
páchateľ a okrem porsche zhorela aj
vedľa stojaca Škoda Fabia. Len škoda
na samotnom porsche bola takmer 110-
tisíc eur. 

STARÉ MESTO
NA HLAVNOM NÁMESTÍ mala
byť bomba. Oznámil to anonym z tele-
fónnej búdky umiestnenej na Rybnom
námestí na tiesňové telefónne číslo
112. Pri kine Bažant malo vraj byť
položených 0,5 kg semtexu, ktorý mal
o 15 minút vybuchnúť. Polícia okamži-
te evakuovala ľudí a na miesto prišiel
privolaný policajný pyrotechnik aj so
špeciálne vycvičeným psom na vyhľa-
dávanie výbušnín. Pyrotechnická pre-
hliadka bombu nenašla. (mm)

Po ivánskom

výlete sa leto 

už zbláznilo
Starý pľac pred starou opravovňou
bicyklov hneď oproti parku mal
uprostred leta jednu z najkrajších
vôní - stánky si tam rozložili sezón-
ni predavači ovocia a predávali
melóny.
Kilo za päťdesiat halierov, teda pol
malého balíka zberového papiera. Ten
sme prezieravo dali do výkupne už
cestou do Šifbeku. 
Heumarkt, čiže Senný trh, aby rozu-
meli aj privandrovalci, najkrajšie
voňal motorovým benzínom, lebo to
bola strmá ulica a staré káry sa na nej
trápili a dymili. A okrem toho tam
býval Jožo Borúvka a ten potiahol
otcovi prvé porno nášho života - na
amoniakovom stroji rozmnoženú
neumelú kresbu (zrejme inšpirovanú
Kámasutrou, čo som si, jasne, uvedo-
mil až o pár rokov).
Ešte si pamätám, ako krásne až k opi-
tosti voňali pokosené polia. Ockova
sestra, teta Katka, mala prenajatý
malý domček pri ceste na Devín. Keď
sme k nej šli, neraz sme sa museli v
autobuse legitimovať bdelým ochran-
com ľudovodemokratickej hranice,
ktorí mali závoru a jednotku plnú
rýchlopaľných zbraní hneď pod scho-
díkmi k jej domčeku. 
Keďže sme boli malí a doklady sme
nemali, stávalo sa, že nás bdelí
ochrancovia veci ľudu odviedli hore
strmými schodmi až tete do náručia.
A s touto tetou, ktorá chovala aj slie-
počky, a keď jej vydalo, pomáhala
nimi našej mamičke, tak teda spolu s
touto tetou som chodieval na ivánske
polia na klásky.
Najprv nekonečne dlhá cesta autobu-
som, počas ktorej mi táto skvelá
kuchárka, bývalá hoteliérka, kuchár-
ka a cukrárka, poštátnená a vyhnaná z
Užhorodu, strčila do ruky kus skvelé-
ho koláča.
Potom pálivá vôňa obilného strniska
a po nej pálivé slnko na chrbte, kým
sme nemali plné ruksaky a plátenú
tašku a medzitým ešte tieň osamelej
plánky a vôňa vlažnej paradajky a
uhorky k chlebíku s bryndzovou
pomazánkou (Katka totiž nerobila
nátierky, len pomazánky, chlieb
namazala, natierala dvere a stenu na
verande).
Po ivánskom výlete sa však už leto
zbláznilo a rútilo dolu kopcom až do
smradu špongií pri školskej tabuli,
ktoré vedeli zatuchnuto smrdieť od
prvého použitia vlhkosťou a trochu aj
prefajčenými prstami súdružky uči-
teľky Zubáčovej. Celkom harmonic-
ky do toho všetkého zapadal smutný
dym z parkov a cintorínov na Dušič-
ky a lepkavý dym lignitu v hmlistých
jesenných dňoch a ďalší rok tatkovho
trestu.
No to čoskoro vybehol Martin na bie-
lom koni a vymrazil všetok ten smú-
tok a smrad. Advetnskalender mala
zrejme Kocuška, dcéra nášho bratran-
ca, architekta, ktorý rozumne zdúchol
do neďalekej Viedne hneď po tom,
ako zvíťazil komunizmus nad Buda-
pešťou. Gustav Bartovic

z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Palác je biely ako za čias Márie Terézie
V priebehu augusta demontovali leše-
nie, ktoré vyše roka zakrývalo krá-
ľovský palác na Hrade. Impozantná
stredoveká stavba, zvýšená v 16. sto-
ročí o najvyššie poschodie a doplnená
neskôr ešte dvoma nárožnými vežami
tak, aby stáli rovnaké veže nad všet-
kými štyrmi nárožiami, je dnes biela,
ako bývala v minulosti. 
Tak ju videla aj Mária Terézia po dokon-
čení poslednej zásadnej prestavby uhor-
skej kráľovskej rezidencie pred rokom
1765. Jej dvorný architekt, pravdepo-
dobne Nicolas Pacassi, navrhol vtedy
upraviť celé južné priečelie v baroko-
vom slohu. Už to nemala byť nedobytná
pevnosť, ale pohodlný príbytok uhor-
ského panovníka. Všetky miestnosti
mali byť presvetlené veľkými oknami.
Zväčšené okná v strednej časti priečelia
orámovali novými kamennými šambrá-
nami a zavŕšili ozdobnými štítmi.
Namiesto jedného vchodu zriadili tri,
ktoré viedli cez trojitý reprezentačný
vestibul na novo upravené nádvorie.
Nad novým vstupom postavili balkón,
na ktorý sa vchádza z priľahlej sály
tromi vysokými dverami na mieste
pôvodne menších okien. Štíty nad dve-
rami ozdobili bohatými rokokovými
štukatúrami. Celú strednú časť priečelia
nad balkónom zdôraznili predmurova-
nou plentou, ktorá je pôsobivá najmä pri
šikmom osvetlení bohatou hrou menia-
cich sa tieňov. Tie veľmi zdôrazňujú jej
plasticitu, aj keď fasáda je jednotne
nafarbená bielou farbou. 
Kým bolo lešenie z vonkajšej strany
zakryté svetlozelenou ochrannou sie-
ťou, mnohí sa domnievali, že palác
bude po oprave zelený. Detailný prie-
skum starších zachovaných omietok
však dokázal, čo bolo už predtým teore-
ticky známe, že palác mal s výnimkou
krátkeho obdobia tretej tretiny 20. storo-
čia vždy bielu farbu (od požiaru v roku
1811 do skončenia rekonštrukcie pred
rokom 1968 špinavobielu). 
Bolo to aj preto, že až do tretiny 19. sto-
ročia sa iná trvanlivá fasádna farba ako
biela (vápno) nedala vyrobiť. V cudzine
stoja aj ostročervené stredoveké stavby
(radnica v Bazileji), ružové (chrámy v
Mainzi či vo Wormse, zámok v Heidel-
bergu) či žlto-hnedé, ale to sú neomieta-
né stavby z lokálneho pieskovca. Niek-

toré omietané stavby v Nemecku sú
biele, ale ich kamenné okenné rámy sú
červené, lebo sú vytesané z kameňa
takej farby (hrad vo Würzburgu). 
V popise Prešporku z konca 18. storočia
sa zdôrazňuje, že gróf Csáky má na svo-
jom paláci na Dlhej (teraz Panskej) ulici
červený balkón. Balkón z červeného
kameňa vyťaženého v blízkosti Ostriho-
mu, ktorý bol vtedy prešporskou raritou,
sa dodnes zachoval. Červené, zelené,
modré, žlté, či dokonca ružové alebo
fialové fasády boli ešte v prvej polovici
19. storočia v Prešporku nemysliteľné.
Rovnako ako nezafarbené kamenné
architektonické články. Ani stĺpy nesúce
balkón Primaciálneho paláca, ani oste-
nie jeho brány, ani šambrány okien, ba
ani balustráda balkóna nemohli byť
ponechané v surovom stave. 
Kamenné stĺpy v podbrání, ako aj všet-
ky dnes v surovom stave ponechané
kamenné detaily v zrkadlovej sieni boli
v čase svojho vzniku pokryté sivou far-
bou. Fasády paláca, vtedy ešte sídla
kniežaťa arcibiskupa, boli biele.
Stavebný kameň používaný v minulosti
v Prešporku je sivobiely až biely. Na
bežné murivo sa používal kameň z
tunajších kameňolomov, ten sa však
nedal presne opracovať. Na tesané
architektonické články sa používal
kameň z blízkych kameňolomov v
Rakúsku (Wolfsthal, Deutsch-Alten-
burg, Sankt Margarethen, Kaiserstein-
bruch). Z takého kameňa boli pôvodne

tesané aj dekoratívne časti barokovej
fasády kráľovského paláca. 
Počas rekonštrukcie v 50. - 60. rokoch
minulého storočia sa nedal vhodný
kameň objednať z pôvodných rakú-
skych kameňolomov. V Českosloven-
sku bol vtedy veľmi obľúbený ľahko
opracovateľný hořický pieskovec žltoh-
nedej farby. Pamiatkari aj projektanti
boli vtedy presvedčení, že kamenné
architektonické články nemajú byť ani
omietnuté, ani zafarbené. A podľa farby
doplnených architektonických článkov
sa nakoniec pred 50 rokmi rozhodlo, že
celý palác bude mať vtedy módnu farbu
žltohnedého pieskovca. Hořický piesko-
vec za pol storočia natoľko zvetral, že sa
musel počas práve prebiehajúcej rekon-
štrukcie zo stavby odstrániť. 
Fasády hradného paláca sú už rekon-
štruované tak, ako sa na historickú krá-
ľovskú rezidenciu patrí. Rovnako citli-
vo a presvedčivo budú upravené jeho
interiéry. Z trápne upraveného priestoru
na sever od paláca (ktorý bol upravený
na prírodné kino) bude zase baroková
terasovitá záhrada ohraničená budovou
zrekonštruovanej jazdiarne a zavŕšená
záhradným pavilónom.
Dúfajme, že v budúcnosti sa podarí
obnoviť aj záhradu na južnej terase,
ktorá je dnes zarastená prestarnutými
stromami blokujúcimi pohľad na palác,
možno sa podarí obnoviť aj „nový
palác”, ktorý stál pri východnej strane
gotického paláca a v ktorom 15 rokov
žili Albert Sasko-Tešínsky a Mária Kris-
tína.  Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus
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FUTBAL
Aston Villa je mužstvom minimálne
na úrovni Ajaxu Amsterdam a
možno aj o niečo lepšia. Keby sa
porovnával Rapid Viedeň a Slovan,
tak fanúšikovia belasých budú asi
protestovať, aby sme Rakúšanov
označili za oveľa kvalitnejší tím.
Napriek tomu: kým Slovan s Aja-
xom vypadol so skóre 1:7, Rapid
Aston Villu vyradil! Toľko na margo
rečí, že futbalisti Slovana v play-off
Európskej ligy na Ajax jednoducho
nemali. 
Odvetný duel na Tehelnom poli mal
byť pôvodne sviatkom a bezprostredne
po žrebe sa čakalo, že tribúny budú
vypredané. Sviatok to nakoniec nebol,
tribúny zostali prázdne a aj na ihrisku
sa odvíjal skôr prípravný duel (v nie-
čom pripomínajúci zápas s Neapolom),
než bitka o účasť v základnej skupine
Európskej ligy. Slovanisti pritom mali
v bratislavskom stretnutí ideálnu šancu
na získanie sebadôvery. 
Prípadná, hocijaká výhra nad silným
súperom, ktorý však viditeľne pricesto-
val s cieľom nezraniť sa, prípadne
nedostať zbytočné žlté karty, by ich
znovu odrazila od dna. Žiaľ, nestalo sa.
Navyše, fanúšikovia skandovaním

„Petržalka, von!“ a „My chceme Slo-
van“ naznačili, čo ich momentálne naj-
viac hnevá.
Väčší odpor od súpera čakal aj hosťu-
júci tréner Martin Jol, ktorý tiež pred-
pokladal, že domáci sa viac pobijú o
víťazstvo nad renomovaným súperom.
„Som rád, že sa tak nestalo a my sme
sa nedostali pod žiadny tlak.“ Čerstvý
domáci kormidelník Michal Hippa
absolvoval premiéru a po nej zvaľoval
vinu za výsledok na nepremenené
šance: „Dokázali sme si ich vypraco-
vať, ale nedokázali sme ich premeniť.
Po vyrovnaní som narátal ďalších päť-
šesť príležitostí, no gól sme nedali a
naopak, inkasovali sme druhý gól.“
Európska pohárová sezóna sa tak pre
Slovan (ale vlastne aj pre celý sloven-
ský futbal) skončila ešte v lete, čo nie
je žiadne prekvapenie. Nie je to vlastne
ani hanba, pretože v pohároch skončili
aj renomovanejšie mužstvá ako trojica
Slovan, Žilina, Košice. Na Tehelnom
poli tiež nemusia robiť z pohárového
konca tragédiu. Zamyslieť sa musia
skôr nad iným - prečo Slovan vyhral
iba to, čo vyhrať mal, kde sa od neho
čakali prehry, to aj prehral. 
Práve neprekročenie vlastného tieňa
delí belasých od mužstiev, ako bol vo

štvrtok večer viedenský Rapid. Ten
nebol favoritom už doma a predsa
vyhral 1:0. V Birminghame mal dostať
nakladačku, ale uhral postupovú pre-
hru 1:2, pričom na začiatku ho nezlo-
mili ani dva pokutové kopy nariadené
proti nemu a v závere si počínal ako
skúsený európsky tím.
Na druhej strane je pravdou, že pre bela-
sých to bol prvý vážny pokus dostať sa
ďalej v Lige majstrov či v Európskej
ligy. V okolí je pritom množstvo muž-
stiev, ktoré sa o to márne usilujú a ich
rozpočet a možnosti sú oveľa vyššie ako
u slovenského majstra. Navyše ani Petr-
žalke nevyšiel pokus o prienik do Euró-
py hneď na prvý pokus, ale tiež si
„odtrpela“ svoje Bordeaux či Dnepr.
Hlavné je preto poučiť sa, veriť si,
nikdy sa dopredu nevzdávať a netvrdiť,
že aj tak na súpera nemáme. Najhoršie
by zase bolo, ako to povedal tréner
Milan Lešický, zabudnúť po pár dňoch
na Ajax, ale aj AS Rím či Partizan
Belehrad a utešovať sa tým, aký sme
dobrí v lige. Akých máme dobrých
útočníkov, keď dajú Senici päť gólov,
akú nepriepustnú obranu, ktorá neinka-
suje s Trnavou a akých režisérov hry,
keď pomotajú hlavu Dunajskej Stre-
de... Dušan Blaško

Duel s Českom

uzavrie okolie

Tehelného poľa
FUTBAL
V sobotu 5. septembra 2009 o 20.30 h
v kvalifikácii MS 2010 vo futbale
Slovensko hostí Česko, a keďže je
jasné, že štadión na Tehelnom poli
bude vypredaný, organizátori už
týždne pred duelom avizovali roz-
siahle bezpečnostné opatrenia.
Tie budú počas soboty o to zložitejšie,
že v susednom Národnom tenisovom
centre vystúpi v ten istý večer americká
speváčka Anastacia. Obe akcie tak urči-
te zasiahnu do života tejto časti mesta.
Už od piatka 4. septembra (20.00 h) do
soboty 5. septembra 2009 (24.00 h)
budú preto uzavreté ulice Tegelhoffa,
Príkopova a Kalinčiakova.
V sobotu od 12.00 h do 24.00 h bude
navyše uzavretá aj Bajkalská ulica, tu
však podľa uváženia polície bude hro-
madná doprava povolená. Na ulice
Tegelhoffova, Príkopova, Kalinčiako-
va sa dostanú iba držitelia vstupeniek
na futbalový zápas (a, samozrejme, aj
obyvatelia určených ulíc).
Starosta mestskej časti Nové Mesto
Richard Frimmel v súvislosti so stret-
nutím vydal zákaz predaja, podávania
a požívania alkoholických nápojov
vrátane čapovaného piva.
Zákaz bude platiť 5. septembra v čase
od 12.00 do 24. hodiny. Dotýka sa reš-
taurácií, barov, kaviarní, vinární,
bistier, bufetov, hostincov, pivární,
viech a iných zariadení spoločného
stravovania či zariadení poskytujúcich
pohostinskú činnosť, ako aj predajní
potravín vo vymedzenom území v
okolí futbalového štadióna ŠK Slovan
Bratislava na území bratislavského
Nového Mesta. Ide o územie ohraniče-
né Tomášikovou ulicou (obojstranne
od Trnavskej ul.), Vajnorskou (od
Tomášikovej po Riazanskú ul.), Ria-
zanskou (obojstranne po Kukučínovu),
Kukučínovou (po Šancovú ul.), Trnav-
ským mýtom, Trnavskou ul. (po Tomá-
šikovu) vrátane areálu futbalového šta-
dióna ŠK Slovan Bratislava.
Nedodržanie tohto zákazu je možné
potrestať pokutou 6638,78 eura. (mm)

Stolní tenisti

ŠKST postúpili

z tretej priečky
STOLNÝ TENIS
Vyrovnaná bilancia dvoch víťaz-
stiev, dvoch prehier a postup z 3.
priečky je sumár účinkovania stol-
ných tenistov ŠKST Bratislava na
turnaji 4. skupiny I. fázy Pohára
ETTU mužov v Španielsku. 
Cieľ, s ktorým cestovali - neskončiť
horšie ako tretí a zabezpečiť si tak
účasť v druhej fáze tejto európskej
súťaže (3. - 4. októbra 2009) - splnili už
po prvom hracom dni. „Aj keď sme
chceli skončiť do 2. miesta, podstatnej-
šie je, že nebudeme chýbať v druhej
fáze Pohára ETTU. Výkony našich
hráčov na turnaji zodpovedali začiatku
novej sezóny," poznamenal šéf brati-
slavského ŠKST Štefan Kobes. (sita)
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Márne čakanie na pohárový zázrak, 

Holanďania vyhrali aj v Bratislave

Belasí pokračovali v trápení aj proti 

Dubnici, nakoniec privítali aspoň bod
FUTBAL
Keď to nejde, tak to nejde. Presved-
čili są o tom aj futbalisti ŠK Slovan,
ktorí ani v treťom zápase Corgoň
ligy nezískali tri body. Po nerozhod-
nom výsledku s Petržalkou prehrali
v Prešove a naposledy doma nezví-
ťazili ani nad Dubnicou.
Považania pritom mali byť ideálnym
súperom pre ubolené belasé duše, ktoré
prežívajú jedno z najťažších období
posledných rokov. Z jasného stretnutia,
ktoré malo Slovan znovu naštartovať,
však bola ďalšia dráme s rozpačitým
koncom. Možno keby za stavu 1:1 Slo-
vákova strela skončila v bránke, vtedy
by sa aj trochu zabudlo na deväťdesiat-
minútové trápenie. Lopta však v sieti
neskončila a tri tisícky divákov duma-

lo, kde są stratili ľahkosť a kvalita, kto-
rou majster ešte nedávno valcoval
doma aj vonku.
Sklamaný bol aj tréner Michal Hipp,
ktorý zatiaľ iba čaká na prvé víťazstvo
v novom pôsobisku. „Chceli sme
vyhrať, získať tri body, takže som skla-
maný. Naším cieľom bolo hrať aktív-
ne, bojovne, no ukázalo sa, že viacerí
kľúčoví hráči sú už unavení - fyzicky
aj psychicky. V závere sme stavili na
jednu kartu, na ihrisku sme nechali iba
troch obrancov a, našťastie, sa nám
podarilo vyrovnať.” 
Belasí majú teraz dva týždne na
výdych, počas reprezentačnej prestáv-
ky są môžu dať znovu dokopy. Hneď
po nej ich v nedeľu 13. septembra 2009
čaká náročný duel v Dunajskej Strede.

Petržalku viedol v Trnave Emil Stra-
nianek (novým trénerom je Peter Fie-
ber) a ani jeho krátka premiéra sa
neskončila podľa predstáv. Petržalča-
nia prehrali 0:2 a hoci mali niekoľko
príležitostí volajúce po vyrovnaní,
domov sa vrátili bez bodu. „Začali sme
zle, dali sme sa zatlačiť a urobili sme
veľa chýb,” priznal Emil Stranianek. 
Súčasne však našiel aj pozitíva: „Zlep-
šili sme až po prestávke. Spresnili sme
prihrávky, lepšie kombonovali, ale
doplatili sme na zlú koncovku. Keď
nedáme gól, nemôžeme vyhrať. Celko-
ve je však výsledok odrazom diania na
ihrisku, podržal nás ešte brankár
Jenča.” Petržalka najbližšie hostí v
sobotu 12. septembra 2009 o 17.30 h
Košice. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Slovanista Martin Dobrotka zastavuje najlepšieho hráča Ajaxu Suareza. FOTO - SITA

Polmaratón 

na Partizánskej

lúke pre deti
ATLETIKA
V sobotu 19. septembra 2009 organi-
zuje Linka detskej istoty pre UNI-
CEF úvodný ročník charitatívnej
akcie - polmaratón „21 km pre deti“.
Pobeží sa v Malých Karpatoch so
štartom aj cieľom na Železnej stu-
dienke v amfiteátri areálu Partizán-
skej lúky. 
Záujemcovia o účasť si môžu vybrať
zo štyroch tratí rôznych dĺžok a nároč-
nosti terénu - troch súťažných a jednej
nesúťažnej, pričom na štarte sa môžu
objaviť jednotlivci aj celé družstvá.
Ako uvádzajú organizátori akcie,
keďže ide o charitatívnu akciu, od
účastníkov sa očakáva nielen športový
výkon, ale aj niečo navyše - spoluúčasť
na organizácii a fundraisingu. Štartov-
né bude venované ako dar na podporu
činnosti Linky detskej istoty. 
Uzávierka prihlášok je 14. septembra
2009. Charitatívne štartovné môžete
uhradiť pri odovzdaní prihlášky alebo
priamo v deň „21 km pre deti“ pri pre-
zentácii účastníkov. Charitatívne štar-
tovné sa uhrádza ako dar pre Linku
detskej istoty vo výške od 30 € a uhrá-
dza ho každý účastník niektorej z troch
súťažných tratí. Podrobností sú na
stránkach www.unicef.sk/ldi a www.-
21kmpredeti.ldi.sk. (mm)



FUTBAL
Ešte pred pol rokom vyzeral futbalo-
vý ŠK Slovan ako konsolidovaný
klub so všetkým, čo k tomu patrí.
Slušným hráčskym kádrom, trojicou
ambicióznych trénerov, ktorí vyšli z
domácej liahne, majiteľmi, ktorí
nemusia rátať každé euro. Aj preto
sa ciele, ktoré si vtedy dal, zdali reál-
ne. Titul, Liga majstrov, prípadne
Európska liga, plnší štadión.
Prvé zakopnutia prišli v závere sezóny.
Mužstvo nezvládlo bezproblémový
zisk titulu a posledné stretnutia absol-
vovalo s vyhodenou rýchlosťou, čo
zrejme rozladilo majiteľov. Ťažko si
inak vysvetliť krok, ktorý prišiel po
úvodnom zraze. Novým trénerom sa
stal Dušan Uhrin, Pecko a spol. pokra-
čovali ako asistenti. Ďalšia história je
už čerstvá a každý ju má v živej pamä-
ti. Pireus, Amsterdam, Prešov, Uhrino-
vo Zbohom, príchod Hippa, Dubnica.
Čo sa stalo za posledné mesiace, to už
nikto nezmaže. Belasí sú majstrami,
ale Liga majstrov zostala ďaleko-pre-
ďaleko, Európska liga bola tiež iba
zbožným želaním (aj keď treba pri-
znať, že Slovan by na ne pri smole na
súperov nedočiahol ani vo vynikajúcej
pohode), čo znamená, že je čas znovu
sa pozrieť do domácej kuchyne.
Bolo by naivné tvrdiť, že všetko zlé v
Slovane zapríčinili „žoldnieri“, že za
zlé výsledky môžu iba futbalisti, ktorí
sem prišli za posledné mesiace. Alebo
vážne si niekto myslí, že belasí by boli
majstrami aj s kádrom, ktorý predtým

postúpil do ligy? S hráčmi, ktorí nema-
li žiadne skúseností? S hráčmi, ktorí sa
len oťukávali v najvyššej súťaži? Petr-
žalské posily Slovanu pomohli.
Dokonca tak, že bez Kozáka a spol. by
asi nebol majstrom. Preto je teraz zby-
točné vyzývať niekoho na odchod.
Doplatil by na to celý Slovan. 
Majitelia však musia čo najskôr začať
budovať klub. Nielen samotný hráčsky
káder, ale aj zázemie. Od prípravok cez
áčko, fanúšikov, funkcionárov. Nestačí
posťahovať to najlepšie z dvoch, troch
bratských ligových tímov a tváriť sa
ako veľké mužstvo. Veľký klub netvo-
rí len 11 futbalistov, ktorí vybehnú na
trávnik. Veľký klub je niečo viac. 
Prvoradé bude napríklad definitívne sa
odstrihnúť od Petržalky a nechať ju,
aby išla vlastnou cestou a aby pomohla
znovu vytvoriť v Bratislave konkuren-

ciu, ktorá po zániku Interu a degrado-
vaní Petržalky chýba. Definitívne roz-
hodnúť, kto bude trénerom. Či Michal
Hipp, alebo či sa naozaj čaká na zimný
príchod Vladimíra Weissa. Definitívne
prestať deliť hráčov na našich a petr-
žalských. Nepozerať sa len na to, čo
bude o jeden-dva týždne, ale aj na to,
kde trénujú mladí, ako stoja ligové
dorasty, koľko žiackych mužstiev sa
tlačí na jednom ihrisku, ako vyzerá tré-
ningové centrum a stovky ďalších
maličkostí vytvárajúcich veľký celok!
Ak to Slovan dokáže, ak si dokáže pri-
znať aj chyby, ktoré urobil a ak získa
víziu do budúcností, potom má šancu,
že bude na dobrej ceste. Ak nie, potom
mu ani ďalší titul nezabezpečí plný šta-
dión, úspech v Európe, spokojných
fanúšikov. Dušan Blaško

FOTO - SITA
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Slovanisti chcú vybudovať veľký klub, 

zo samotných hráčov však nevznikne

Nové treNové trendyv Polusev Poluse
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Slovanu to ide,

v Košiciach

vyhral turnaj
HOKEJ
Už len dni zostávajú do začiatku
nového ročníka najvyššej hokejovej
súťaže. Hráči HC Slovana absolvo-
vali minulý týždeň turnajovú pre-
vierku v Košiciach, tento týždeň ich
čakajú posledné ostré previerky
pred úvodným zápasom Extraligy.
Na turnaji Cassovia Cup odohrali tri
stretnutia. V prvom zdolali Liptovský
Mikuláš 4:0 gólmi Demela, Hujsu,
Nemca a R. Hunu. V druhom zdolali
majstra, domáci HC Košice, 6:2. Góly
strieľali dvakrát Vaic a po jednom
Nedorost, Jankovský, Skokan a Demel. 
V tomto dueli mal prvú skúšku fínsky
obranca Mikka Turunen. Dvadsaťse-
demročný bek hrával za IFK Helsinki,
kde si v poslednej sezóne pripísal 50
stretnutí s dvoma gólmi, šiestimi asis-
tenciami a 34 trestnými minútami. O
výhre Bratislavčanov na celom turnaji
rozhodol ich posledný zápas. V ňom
zvíťazili nad Duklou Trenčín 6:1 a
získali pohár. O góly v záverečnom
stretnutí sa podelili Kuľha (2), Skokan,
Štajnoch, Lipiansky a Demel.
Fanúšikovia Slovana sa síce tešili na
11. september a úvodný duel Extraligy
proti Spišskej Novej Vsi, ale vyššia
moc bola proti. Keďže dokončovacie
práce na ružinovskom štadióne meška-
jú, Slovan začne súťaž sériou zápasov
na súperových ľadoch. Na domácom
štadióne by sa mal prvý raz predstaviť
až v nedeľu 27. septembra proti Skali-
ci. (mm)

Bratislavský

triatlon „prežil“

výčiny počasia
TRIATLON
Vyše 350 prihlásených na premiéro-
vý ročník Bratislavského triatlonu -
Triatlonu pre všetkých - bolo o sto
navyše nad doterajším rekordom pri
organizovaní triatlonových podujatí
v slovenskej histórii. 
V piatok pred polnocou bolo všetko
pripravené na premiérové preteky, ale
noc z piatka 28. na sobotu 29. augusta
2009 a hlavne sobotňajšie ráno patrilo
Matke prírode! Búrka a silný nárazový
vietor doslova v priebehu niekoľkých
sekúnd zmenili miesto štartu na nepoz-
nanie - pováľané a polámané prístrešky
a sponzorské stany, povytrhávané kolí-
ky s páskami ohraničujúce vytýčené
trate, obrovské kaluže vody a blata na
bežeckej trati, vysoké vlny na hladine
Dunaja.
Bolo nevyhnutné, aby zasadol „krízo-
vý štáb“ a rozhodol - preteky sa presu-
nuli na 30. augusta. Celkovo si v nede-
ľu našlo cestu na preteky vyše 250
športovcov, ktorí vytvorili skvelú špor-
tovú kulisu premiérovému ročníku
Triatlonu pre všetkých.
„Som veľmi milo prekvapený, že
napriek tomu, že sa preteky preložili,
prišlo do Čunova vyše 250 pretekárov.
V minulosti sa počas dvojdňových pre-
tekov postavilo na štart aj 260 športov-
cov, ale na jednodňovej akcii sme na
Slovensku takú účasť ešte nemali,“
zložil poklonu organizátorom generál-
ny sekretár Slovenskej triatlonovej
únie Jozef Jurášek. (pd)
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Dušan Grečner

bude v Galérii

TYPO&ARS
VÝSTAVA
Sprievodnou akciou BIB 2009 je aj
výstava slovenského ilustrátora, gra-
fika a typografa Dušana Grečnera
Knižné ilustrácie, ktorú otvoria 5.
septembra 2009 o 16.00 h. v Galérii
TYPO&ARS na Roľníckej 349, Bra-
tislava-Vajnory.
Niekoľko identít Dušana Grečnera mu
umožnilo profilovať sa na jednej strane
exaktnosťou svojho vedeckého „ja“ a
na strane druhej poetickou dušou umel-
ca. Z tohto spojenia vznikajú jedinečné
diela autora, ktorý sa svojím výtvar-
ným prejavom prihovára rovnako
dospelému, ako aj detskému divákovi.
Štúdium v ateliéri Vincenta Hložníka
mu otvorilo cestu k magickému svetu
aj detskej ilustrácie. 
Ilustroval okolo stovky kníh rôznych
žánrov. Doteraz mal 28 individuálnych
výstav doma i v zahraničí. Svoje gra-
fické práce predstavil na množstve
kolektívnych prehliadok prakticky po
celom svete. Viacero čestných uznaní
získal aj v súťažiach Najkrajšie knihy
Československa a Najkrajšie knihy
Slovenska. Výstava potrvá do 22.
novembra 2009. (dš)

V Mirbachovom

paláci otvoria

Nedeľné matiné
HUDBA
V novej koncertnej sezóne môžu
milovníci vážnej hudby navštíviť v
Mirbachovom paláci na Františkán-
skom námestí 11 prvý koncert z
cyklu Nedeľné matiné, na ktorom
zaznejú známe melódie slávnych
husľových virtuózov.
V nedeľu 6. septembra 2009 o 10.30 h
sa husľovej virtuozity zmocní inter-
pretka vážnej hudby Jela Špitková,
ktorá v spolupráci s klavírnou virtuóz-
kou Sylviou Čápovou-Vizváry predsta-
ví diela veľmajstrov ako sú Niccolň
Paganini, Henryk Wieniawski, Pablo
de Sarasate, Eugčne Ysa?e a Fritz
Kreisler. Podujatie otvorí nový cyklus
komorných koncertov, ktoré Bratislav-
čania poznajú pod známym názvom
Nedeľné matiné a ktoré sa v pravidel-
nom čase o 10.30 h konajú každú nede-
ľu v Mirbachovom paláci. (dš)

Bratislavské

divadlá začínajú

znovu hrať
DIVADLO
Po letných prázdninách sa začína
nová sezóna v bratislavských divad-
lách.
Na Novej scéne začínajú hrať 3. sep-
tembra 2009 o 19.00 h. Uvedú komé-
diu Ešte jeden do partie. V divadle
Astorka sa začína sezóna predstavením
Jana Nováka Tolstoj a peniaze. Hru
môžete vidieť 10. septembra o 19.00 h. 
V divadle Aréna začínajú 16. septemb-
ra, o 19.00 h uvedú monodrámu Tiso.
To najlepšie z RND si môžete pozrieť
3. septembra o 19.00 h. V Slovenskom
národnom divadle sa sezóna začína 4.
septembra o 19.00 h galaprogramom
Ľubica Vargicová a jej hostia. (dš)

SĽUK oslávi 

60. výročie

svojho vzniku
HUDBA, TANEC, SPEV
Tento rok uplynie už šesťdesiat
rokov od vzniku tanečno-hudobného
umeleckého kolektívu SĽUK. Pri
tejto príležitosti pripravili umelci
kultúrne podujatia, ktoré odohrajú
na scéne SND a v divadle Nová
scéna.
Už 5. septembra 2009 o 19.00 h pred-
vedú členovia SĽUK-u v divadle Nová
scéna o 19.00 h komorný scénický pro-
gram Budú hrať. Jeho základom je
ľudová hudba a spev. O deň neskôr 6.
septembra odohrajú na Novej scéne
tanečné divadlo Strom. Program je
uceleným divadelným tvarom, ktorý na
vyjadrenie myšlienok využíva tradičný
tanečný a hudobný materiál, zvukové
svetelné a technické efekty. Tancovali
naši vašim, komorné tanečné divadlo,
sa ujme slova a tanca 12. septembra.
Príbeh diela tvorí svadobná zábava,
ktorá sa odohráva v prostredí mestskej
kaviarne na prelome 30. a 40. rokov
20. storočia. 
Hudobno-tanečnú rozprávku pre deti aj
dospelých Gašparko uvedú 13. sep-
tembra o 10.00 h. Scénická forma je
postavená na spojení tradičného báb-
kového divadla a ľudového tanca a
hudby. Tanečno-filmové predstavenie
Obrázky zo Slovenska je na programe
13. septembra o 19.00 h. Program
SĽUK-u je koncipovaný ako otvorený
koncept súborného umeleckého diela,
zviazaného s tradičným ponímaním
štylizácie tanečného folklóru.
Hudobno-tanečný scénický program
Sen môžete vidieť 19. septembra tiež o
19.00 h. Pozadie tvorí jednoduchý prí-
beh dvojice mladých ľudí. Tí sa pro-
stredníctvom čarovného klobúka pre-
nesú do minulosti, kde sa zoznamujú
so staršími podobami tanca a hudby.
Na základe poznania si vytvárajú
vzťah ku kultúre svojich predkov a po
návrate do reálneho života sa stávajú
jej šíriteľmi a propagátormi. 
Program Zo Zlatého fondu Juraja Ku-
bánka uvedú 20. septembra o 19.00 h.
Všetky spomenuté podujatia odohrajú
v divadle Nová scéna, ako aj 2. premié-
ru hudobného multimediálneho pro-
gramu Primáši, ktorý bude 11. októbra
2009. Slávnostný galaprogram k 60.
výročiu SĽUK-u je naplánovaný na 26.
a 27. septembra 2009 o 17.00 h v Slo-
venskom národnom divadle. (dš)

VÝSTAVA
V Dome kultúry na Námestí SNP 12
otvoria 4. septembra 2009 už 22. roč-
ník Medzinárodnej súťažnej pre-
hliadky detskej knižnej ilustrácie
Bienale ilustrácií Bratislava 2009.
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) sa
koná pod záštitou UNESCO a Medzi-
národnej únie pre detskú knihu (IBBY),
s podporou Ministerstva kultúry SR a
BIBIANA je jeho hlavným organizáto-
rom. Prezentuje sa na ňom to najlepšie,
čo v oblasti detskej knižnej ilustrácie v
jednotlivých krajinách vzniklo za
posledné roky. 
Každé dva roky sa na BIB stretáva sve-
tová špička ilustrátorov a odborníkov
na knižnú kultúru. Na tohtoročnej pre-
hliadke sa zúčastní 376 výtvarníkov z

38 štátov. Medzinárodná porota BIB
udeľuje prestížnu Grand Prix BIB,
Zlaté jablká BIB, Plakety BIB ilustráto-
rom a Čestné uznanie vydavateľstvu.
Na bienále, okrem súťažnej časti výsta-
vy originálov ilustrácií detských kníh,
už tradične predstavujú držiteľov ceny
Grand Prix BIB z predchádzajúceho
ročníka a držiteľov Cien H. CH. Ander-
sena za rok 2008. 
Na BIB 2009, v strednej čestnej sále
Domu kultúry, sa predstaví rozsiahlou
kolekciou ilustrácií nemecký ilustrátor
Einar Turkowski, ktorý za ilustračnú
tvorbu získal cenu Grand Prix BIB
2007. Rovnako BIB prezentuje tvorbu
Roberta Innocentiho z Talianska, ktorý
získal Cenu H. CH. Andersena 2008 za
ilustrácie. Spolu s originálmi ocene-

ných autorov budú vystavené aj knižné
publikácie a text o držiteľovi Ceny H.
CH. Andersena 2008 za literatúru Jur-
govi Schubigerovi zo Švajčiarska. 
Stalo sa už tradíciou, že BIB prezentuje
dielo jedného z významných sloven-
ských ilustrátorov. Tento rok predstavia
tvorbu už nežijúceho Ladislava Nessel-
mana. Súčasťou expozície je i kolekcia
ilustrácií Noma Concours, ktorú pred-
stavuje regionálne centrum UNESCO v
Tokiu. Okrem výstav v Dome kultúry
BIB usporadúva aj sprievodné výstavy
v zahraničných inštitútoch zastúpených
v Bratislave a v BIBIANE. 
V tomto roku to bude výber z tvorby
slovenského ilustrátora Petra Uchnára,
držiteľa Zlatého jablka BIB 1999, s
názvom Petrov Peter Pan. (dš)

VÝSTAVA
Vo výstavnom priestore Danubiana
v Čunove otvoria 6. septembra 2009
ojedinelú trojvýstavu výnimočných
umelcov, ktorí svojou tvorbou výraz-
ne zasiahli do vývoja slovenského i
európskeho umenia.
Sochy Rudolfa Uhra (1913 - 1987),
ktoré výstava predstaví, vznikali v
šesťdesiatych rokoch. Boli to najmä
sochy z dreva a zo zváraného železa a
mosadze. 
Práve v šesťdesiatych rokoch sa Uhrov
výtvarný názor veľmi jasne transfor-
moval od figuratívneho archetypu do
primárnych geometrických foriem zna-
kového charakteru. Výstava pripomína
základné umelcovo krédo - vypovedať
sochou myšlienky zrodu a vzniku. 
Ďalším z prezentovaných umelcov je
Milan Paštéka (1931 - 1998). Vystave-
né diela pochádzajú z posledného

obdobia umelcovho života a doteraz
neboli verejne prezentované. „Umenie
je len prostriedkom pre dotyk s niečím,
čo nás presahuje,“ tento citát možno
vystihuje to, o čo išlo Milanovi Pašté-
kovi v maľovaní. 
Tento presah zaznieva plnou silou
práve v mnohých obrazoch záverečné-
ho obdobia jeho tvorby. Vylúčil z nich
svoje zvyčajné témy a motívy, nie sú v
nich náznaky figúry ani ničoho pred-
metného. Nenájdeme tu ani farebné
ticho, ktoré bolo v určitom čase pre
jeho maľbu príznačné. 
Škála bielych, sivých, priezračných,
dymových, rozplývajúcich sa v takmer
neuchopiteľných závanoch na plátne
možno vystihuje Paštékov „presah“
nielen ako maliara, ale aj ako človeka.
Výstava holandského maliara Berta
Loerakkera (nar. 1948, Breda) predsta-
ví umelcovu maliarsku a grafickú tvor-

bu z posledného obdobia. Loerakker je
všestranným umelcom, ktorý pôsobí aj
ako kurátor, pedagóg, poradca a orga-
nizátor výstav. Bude to svojím spôso-
bom jedinečné podujatie, pretože dote-
raz nebola jeho maliarska a grafická
tvorba takto prezentovaná. 
Tvorba, ktorú koncipuje v diptychoch,
sa odvíja vo dvoch výtvarne protiklad-
ných rovinách. V jednej línii pracuje s
figuratívnym, väčšinou krajinársky
inšpirovaným motívom. V druhej línii
rozvíja formálnu reč geometrie, reagu-
júc na rôzne etapy vývinu geometrickej
abstrakcie. 
Výsledný diptych je komponovaný z
obrazov obidvoch koncepcií, pričom sa
tieto protiklady v niečom vzácne
dopĺňajú. Výstava v príjemne jesennej
atmosfére prírodnej scenérie Danubia-
ny potrvá až do neskorej jesene 29.
novembra 2009. (dš)

V Dome umenia na Námestí SNP bude

jesenné Bienále ilustrácií Bratislava 

Výstava troch umelcov v čunovskej

Danubiane - maliara, sochára a grafika 

Vystavovať bude aj posledný držiteľ Grand Prix BIB 2007 Einar Turkowski FOTO - archív 

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk
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Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!
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�VSTAVANÉ SKRINE
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SOBOTA 5. septembra
� 11.00 - SNP Párty, Harley Bar Res-
taurant, Rebarborová 1/a
� 12.00 - Preteky kačíc, areál Divoká
voda, Čunovo
� 14.00 - Skús to s nami!, výtvarno-tvo-
rivé dielne s využitím, rôznych výtvar-
ných techník, M klub, Rovniankova 3
� 18.00 - Doktor párty, Aligátor Rock
Pub, Laurinská 7
� 18.00 - Monika Stanislavová, vystú-
penie, Hudobný pavilón, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 19.00 - Anastacia, koncert americkej
popovej speváčky, Sibamac Aréna
Národného tenisového centra
� 19.00 - Budú hrať, vystúpenie ume-
leckého súboru SĽUK k 60. výročiu
jeho vzniku, divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 21.00 - Batcave Party, Sub Club,
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 

NEDEĽA 6. septembra
� Európsky deň židovskej kultúry,
Deň otvorených dverí Bratislavských
židovských pamiatok, Pamätník Chata-
ma Sofera, Ortodoxná synagóga, SNM -
Múzeum židovskej kultúry
� 10.30 - Nedeľné matiné, slávne
melódie slávnych husľových virtuózov,
J. Špitková, husle, S. Čápová-Vizváry,
klavír, program: N. Paganini, H. Wie-
niawski, P. de Sarasate, Fritz Kreisler,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
� 10.30 - Dve - tri prasiatka, OZ Kufi-
mo, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 17.00 - Zlatica Lamošová, vystúpe-
nie, Hudobný pavilón, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - Vodku (HU), koncert skupiny,
Hlavné námestie

� 19.00 - Strom, vystúpenie umelecké-
ho súboru SĽUK k 60. výročiu jeho
vzniku, divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie

PONDELOK 7. septembra
� 14.00 - Deň otvorených dverí, CC
centrum, Jiráskova 3

� 17.00 - Kamene ako súčasť života,
prednáška spojená s prezentáciou, CDLaV,
Gaštanová 19
� 17.00 - Paličkovaná čipka, pravidel-
né stretnutia, M klub Rovniankova 3
� 18.00 - Klub zdravej výživy, pred-
náška, CC centrum, Jiráskova 3
� 20.00 - Od Maríny, 1. premiéra,
vzdelaná žena z mesta, príjemná molet-
ka veselej povahy, so srdcom z perníka a
zmyslom pre domovinu, hľadá muža do
koča i do salóna, divadlo Non.Garde,
Prepoštská 4

UTOROK 8. septembra
� 17.00 - Frivolitky, pravidelná čin-
nosť, M klub, Rovniankova 3
� 17.00 - Stretnutie s jubilantom, 50 -
Pavol Barabáš, filmy: Bhután - Hľadanie
šťastia (33 min), Tajomstvo podzemia
(15 min), beseda, autogramiáda, živio,
České centrum, Na vŕšku 1
� 18.00 - Silent Duo, populárna hudba,
Aligátor Rock Pub, Laurinská 7

STREDA 9. septembra
� 14.00 - Máme doma oslavu, kreatív-
ne podujatie pre žiakov ZŠ, M klub,
Rovniankova 3
� 17.00 - VY-počúvanie, Michal Tva-
rožek a Vy vypočúvate známe osobnos-
ti, hlavný hosť: Ing. P. Janík, účinkujú:
D. Danišková a R. Pepucha, divadlo
a.ha, Školská 14
� 18.00 - Silent Duo + Bigger Bang,
populárna hudba, Aligátor Rock Pub,
Laurinská 7
� 18.30 - František z Assisi, muzikál,
divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 20.00 - Fiesta Latina de Miguel
Méndez, Hudobné nádvorie Zichyho
paláca, Ventúrska 9

ŠTVRTOK 10. septembra
� 10.00 - O poslednom dunajskom
vodníkovi, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 10.00 - Eniky-Beniky, kreatívno-
zábavné dopoludnie pre deti MŠ, M
klub, Rovniankova 3
� 14.00 - Výživa pre seniorov, prednáš-
ka, CDLaV, Gaštanová 19
� 17.00 - G. Kiliánová, E. Kowalská, E.
Krekovičová: My a tí druhí v moder-
nej spoločnosti, konštrukcie a transfor-
mácie kolektívnych identít, V. Krivý,
O. Danglová: Svet mnohých My a oni,
kolektívne identity na súčasnom Slo-
vensku, prezentácia monografií, hlav-
ných výstupov projektu Centra excelent-
nosti SAV Procesy, Seminárna sála UK,
Klariská 5

� 18.00 - Dana Viktoria Band, popu-
lárna hudba, Aligátor Rock Pub, Lau-
rinská 7
� 18.00 - Fotografia v súčasnosti, pred-
náška spojená s prezentáciou, CDLaV,
Gaštanová 19
� 19.00 - Vychádzajúce hviezdy -
Doma i vo svete, Pavol Kubáň - barytón,
Mgr. art. Anikó Patkoló - klavír, Hudob-
ný salón Zichyho paláca, Ventúrska 9
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 18.30 - František z Assisi, muzikál,
divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie

PIATOK 11. septembra
� 11.00 - Rock, Harley Bar Restaurant,
Rebarborová 1/a
� 11.00 - Dožinky, podujatie pre mládež
s mentálnym postihnutím zamerané na
ľudové zvyky, M klub, Rovniankova 3
� 14.00 - Môj dom, film v japonskom
jazyku s anglickými titulkami, v rámci
podujatia Comics salón, Istropolis,
Trnavské mýto 1
� 18.00 - Aligator rock night, populárna
hudba, Aligátor Rock Pub, Laurinská 7
� 18.00 - Čunovský kŕdeľ, 15. výročie
detského folklórneho súboru, DK Zrka-
dlový háj, Rovniankova 3
� 18.30 - František z Assisi, muzikál,
divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 22.00 - Puding Pani Elvisovej, Dope
Aviators, The Fakes Djs, populárna
hudba, Sub Club, Nábrežie arm. gen. L.
Svobodu 

VÝSTAVY
� 2. bienále úžitkového umenia 2009,
Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Hlav-
ná sála a Kamenná sála, Dostojevského
rad 2, potrvá do 22. septembra
� Keramická tvorba z Manufaktúry
v Sévres od roku 1900 po súčasnosť,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11, potrvá do 1. novembra
� Kamila Štanclová: Dni a sny, GMB,
Pálffyho paláci, Panská 19, potrvá do 25.
októbra
� Model, vystavujúci autori: Patrik
Kovačovský, Martin Piaček, Štefan

Papčo, Tomáš Džadoň, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske námestie 11,
potrvá do 20. septembra 
� Petra Cepková: 13 komnata, Galé-
ria Profil, Stredoeurópsky dom fotogra-
fie, Prepoštská 4, potrvá do 4. októbra
� Peter Procházka: Véčko - legendy
klubu, fotografická výstava, Stredoeu-
rópsky dom fotografie, Prepoštská 4,
potrvá do 4. októbra
� Majstri majoliky dnes, súčasná
džbánkarská produkcia zo západného
Slovenska, Galéria ÚĽUV, Obchodná
64, potrvá do 12. septembra
� Miroslav Gasidlo, výstava fotogra-
fií, Galéria GUBA, Galvaniho 7/B,
potrvá do januára 2010 
� Jozef Baus - Marko Vrzgula: Spo-
jenci - Pokračovanie, GUBA - Galéria
umenia, Galvaniho 7, potrvá do 7.
novembra
� 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 októbra
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 Drahomír 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 XX. storočia
Zichyho palác, Ventúrska 9, potrvá do
11. septembra 

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

vyjdú opäť o týždeň
10. 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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