
Už v piatok 11. septembra 2009 vy-
korčuľujú hokejisti Slovana Brati-
slava na prvý zápas nového ročníka
Extraligy. Ako kapitán ich povedie
na ľad Ľubomír VAIC. Skúsený
útočník však neabsolvoval všetky
prípravné stretnutie s céčkom na
hrudi. Dôvod bol prozaický. Kapitá-
nom bolo viacero hráčov, pretože za
každé prvé stretnutie v tejto funkcii
sa platí do spoločnej kasy a tú chceli
hráči pred sezónou trošku zaplniť...
- Ako kapitán som odohral vlastne len
dva duely, ale neviem povedať, koľko
sa spolu vyzbieralo. Bank majú na sta-
rosti pokladníci.
V čom bol najväčší rozdiel medzi
touto a minuloročnou prípravou?
- V súperoch. Tento rok sme neodohra-
li veľa zápasov so slovenskými tíma-
mi. Viac sme sa stretávali s ruskými a s
českými mužstvami. 

Je to lepšie, alebo by vám vyhovova-
li aj relatívne slabší súperi, s ktorými
by ste si zdvihli sebavedomie?
- Určite je lepšie hrať proti kvalitnej-
ším tímom. Človek sa tam viac naučí,
prispôsobí sa iným štýlom a navyše
nehrá stále proti tým istým súperom, s
ktorými sa stretávame celú sezónu.
Ktorá fáza prípravy, prípadne ktorý
duel boli najvydarenejšie?
- Asi košický turnaj. Ten sme mali
veľmi vydarený. Zo stretnutí to bol
duel s Dinamom Moskva.
Košičania po turnaji Cassovia Cup
tvrdili, že Slovan sa ukázal už v ligo-
vej forme.
- Ťažko hovoriť o ligovej forme. Všet-
ko ukáže budúci týždeň. Liga je určite
iná než príprava. Uvidíme, ako sa chy-

tíme hneď na začiatku, v prvých zápa-
soch.
Začínate sériou vonku. Nebojíte sa,
že keď chytíte nejaký nerozhodný
výsledok a nejakú prehru, tak sa
hneď bude hovoriť o zlom úvode?
- Musíme v týchto dueloch bodovať,
nesmieme ich iba odkorčuľovať a
čakať, kedy to budeme mať za sebou.
Vo všetkých sa pokúsime vyhrať!
Ako ste si už zvykli v Ružinove?
- Zatiaľ sme tu veľa nenatrénovali, ani
nenahrali, takže tiež uvidíme, ako sa
zladíme s prostredím.
Podľa funkcionárov klubu neexistu-
je pre Slovan iný cieľ ako titul.
Súhlasíte?
- Určite. Slovan má vždy najvyššie
ambície. Aj keď sa štrnásť hráčov
vymenilo, chceme bojovať o to, aby
sme sa dostali čo najvyššie.

Zhováral sa Dušan Blaško
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Webstránka

Bratislavských

novín sa stále

rozrastá
REDAKCIA
Webstránka Bratislavských novín
www.banoviny.sk už nie je len elek-
tronickou verziou tlačeného vydania
novín, ale najväčším spravodajsko-
informačným portálom o živote a
dianí v Bratislave.
Od januára do júna 2009 sa o tom pre-
svedčilo priemerne 70 067 unikátnych
návštevníkov mesačne (AIMmonitor -
Mediaresearch & Gemius).
Okrem denne aktualizovaného spravo-
dajstva pribudli v uplynulých týždňoch
na www.banoviny.sk aj viaceré prak-
tické informácie. Je to sekcia Miestne
dane, kde je kompletný prehľad miest-
nych daní v správe mesta Bratislava a
jednotlivých mestských častí, vrátane
ich aktuálnych sadzieb. Pribudla sekcia
Bohoslužby, kde je prehľad kostolov
jednotlivých cirkví v Bratislave s pre-
hľadným rozpisom bohoslužieb.
V spolupráci so serverom autovia.sk
sme ďalej kompletne prerobili  sekciu
Auto-moto, kde je odteraz najkom-
pletnejšia ponuka áut, ktoré sú na pre-
daj v Bratislave a v Bratislavskom kra-
ji. Vylepšili sme tiež sekciu Pracovné
ponuky, kde sú všetky ponuky práce v
Bratislave, ktoré v spolupráci so serve-
rom profesia.sk aktualizujeme už
každú hodinu. V najbližšom čase prej-
de zásadnou zmenou aj sekcia Nehnu-
teľnosti, kde chceme návštevníkom
webu sprostredkovať najkompletnejšiu
ponuku nehnuteľností určených na pre-
daj v Bratislave. (red)

Súťažíme

o vstupenky

do Filharmónie
REDAKCIA
V pondelok čaká ná návštevníkov
webstránky www.banoviny.sk tra-
dičná súťaž o voľné vstupenky - ten-
toraz na Otvárací koncert 61. sezóny
Slovenskej filharmónie, ktorý bude v
piatok 25. septembra 2009 o 19.00 h
v historickej budove SND.
Na programe sú Folklórne inšpirácie v
dielach slovenských skladateľov Ale-
xandra Moyzesa, Jána Cikkera, Sveto-
zára Stračinu a Martina Čoreja. Účin-
kujú Slovenská filharmónia a Spevác-
ky zbor mesta Bratislavy, diriguje Ras-
tislav Štúr.
V hre sú dve voľné vstupenky pre dve
osoby, o ktoré môžu čitatelia Bratislav-
ských novín súťažiť od pondelka 14.
septembra do piatka 18. septembra
2009. Kliknite na www.banoviny.sk a
zapojte sa do súťaže o vstupenky do
Slovenskej filharmónie. (red)
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BRATISLAVA
Historická električka sa v posled-
nom období takmer vytratila z ulíc
hlavného mesta. Historická atrakcia
jazdí skôr výnimočne, a keď, tak
najmä počas mestských podujatí.
Naposledy to bolo v rámci kultúrneho
leta v auguste a začiatkom septembra
minulého roku. Potom ju mohli Brati-
slavčania a návštevníci mesta vidieť na
uliciach už iba zriedkavo. Najstaršie
historické vozidlo GANZ v súčasnosti
dokonca vôbec nejazdí kvôli poruche.
Podľa predsedu predstavenstva DPB,
a.s., Branislava Zahradníka, najstaršia
električka stojí kvôli tomu, že je opot-
rebovaná. 

Tvrdí, že ide o unikátny jediný histo-
rický voz, ktorý by sa prípadnými pra-
videlnými jazdami úplne zničil. V prí-
pade poruchy sa navyše nedá nahradiť.
„Momentálne historická električka
jazdí podľa požiadaviek mesta, počas
akcií mesta, prípadne, ak si ju objedna-
jú cestovné kancelárie,“ uviedol B.
Zahradník. Dodal, že v iných európ-
skych mestách riešia jazdy historickej
električky tak, že premáva jej replika.
Bratislavský dopravca však repliku
nemá, a preto je pravidelná jazda naj-
staršieho a jediného vozňa vylúčená.
V minulosti boli jazdy historických
električiek v centre mesta najmä v lete
bežnou záležitosťou. Ešte v roku 2003

ponúkalo mesto jazdu historickou elek-
tričkou pravidelne každú stredu o
16.00 hodine. Začínala sa na Hurbano-
vom námestí a prechádzala dvadsiati-
mi najznámejšími ulicami a námestia-
mi mesta. Prehliadka trvala 45 minút a
lístok pre dospelých stál 40 korún. 
Historická električka patrí do centra
mesta a ako turistická atrakcia by mala
určite úspech. Namiesto nej však jazdia
po malom centre súkromné vláčiky.
Mestský dopravca síce ponúka prená-
jom historických električiek na okruž-
né vyhliadkové jazdy, no o to vraj nie
je veľký záujem. Len niekedy si histo-
rickú súpravu prenajmú firmy alebo aj
svadobčania. (rob)

Historická električka jazdí sporadicky
Historická električka v uliciach vždy zaujme, je lákadlom pre obyvateľov aj turistov. FOTO - Slavo Polanský

Slovanisti v príprave striedali kapitánov

Prvú súťaž na

veľkokapacitné 

autobusy vyhral

Mercedes
BRATISLAVA
Prvú medzinárodnú súťaž na do-
dávku veľkokapacitných autobusov
pre potreby bratislavskej mestskej
hromadnej dopravy vyhrala značka
vozidiel Mercedes Capacity. Ide o
výsledok prvej z troch súťaží, ktoré
tento rok organizuje Dopravný pod-
nik Bratislava, a. s.
Podľa informácií z DPB, výberová
komisia po analýze rozhodla, že dodá-
vateľom autobusov bude spoločnosť
Mercedes-Benz Slovakia. Do hlavného
mesta tak príde o niekoľko mesiacov
40 nízkopodlažných nadštandardných
autobusov Mercedes - Capacity. Ponu-
ka úspešného uchádzača splnila všetky
podmienky účasti vo verejnom obsta-
rávaní a podmienky súťažných podkla-
dov. Mestskú hromadnú dopravu posil-
nia veľkokapacitné vozidlá s naftovým
pohonom.
Prednosťou vozidiel je klimatizácia v
celom interiéri vozidla a vysoká pre-
pravná kapacita - viac ako 184 cestujú-
cich. Dopravný podnik nasadí Capaci-
ty na nosné linky MHD. Prvé vozidlá
by mali doraziť do Bratislavy začiat-
kom budúceho roka. Celkový objem
obstarávaných autobusov je 23,4
miliónov eur bez DPH.
Pôvodne chcel DPB nakúpiť 240
autobusov, Úrad pre verejné obstará-
vanie však nariadil zrušiť túto súťaž
pre námietku spoločnosti Mercedes-
Benz Slovakia, s.r.o. Na základe toho
neskôr odstúpil z funkcie generálny
riaditeľ DPB Róbert Kadnár. Vo funk-
cii ho nahradil riaditeľ divízie autobu-
sov Pavol Derkay. Vedenie spoločnos-
ti potom namiesto jednej súťaže
vyhlásilo tri nové, celkový počet auto-
busov kvôli kríze znížilo na polovicu.
V zmysle výhrad Úradu pre verejné
obstarávanie sa dopravca zameral
najmä na špecifikáciu jednotlivých
typov pohonov. 
Do bratislavskej MHD už začiatkom
tohto roka pribudlo 25 nových vozidiel
- pätnásť autobusov MIDI SOR, dva
minibusy, päť nízkopodlažných 12-
metrových autobusov TEDOM a tri
zmodernizované električky typu K2S.
Po troch súťažiach by malo flotilu
autobusov DPB doplniť ďalších 140 -
160 nových vozidiel.
Dopravný podnik Bratislava chce
vyhlásiť aj súťaž na nízkopodlažné
električky, všetko však záleží na roz-
hodnutí bratislavského magistrátu,
ktorý podľa našich informácií vyberá
najvhodnejšie typy. Je zarážajúce, že
Bratislava nemá do dnešného dňa ani
jednu nízkopodlažnú električku
napriek tomu, že nosný systém MHD
má byť koľajový. (rob)



STARÉ MESTO
Na parkovanie vodičov na vyznače-
ných pruhoch pre autobusy na
zastávkach, ale aj na chodníkoch v
okruhu zastávok, nás čitatelia neraz
upozorňujú. Jedným z miest, kde
môže byť takýmto spôsobom parko-
vania ohrozená bezpečnosť chodca
je aj Hodžovo námestie.
Na tomto námestí, medzi hotelom
Crown Plaza a Tatracentrom, je zastáv-
ka mestskej hromadnej dopravy, ktorá je
na komunikácii riadne vyznačená vy-
hradeným ochranným jazdným pru-
hom. Na chodníku, ktorý je ešte súčas-
ťou zastávky, však parkujú autá. Cestu-
júci teda vystupujú v podstate rovno do
nich. V prípade že vodič z chodníka
odchádza, môže dokonca vystupujúce-
ho cestujúceho svojou jazdou ohroziť. 
Zástupcovia Dopravného podniku Bra-
tislava si myslia, že na vyznačenej
zastávke by cestujúci logicky mali
vystupovať do voľného priestoru. So
zastávkami majú chronické problémy,
pretože mnohí vodiči stoja aj na ploche
ochrannej zóny zastávok a najmä veľké
kĺbové vozidlá majú preto často pro-
blém na zastávku vojsť, alebo z nej
vyjsť. Dopravný podnik síce má odťa-
hovaciu službu a podobné prípady spolu
s mestskou políciou vraj rieši, no aj tak
apeluje najmä na ohľaduplnosť vodičov.
Mestská polícia tvrdí, že ak auto preuká-
zateľne bráni nástupu a výstupu cestujú-
cich na zastávke a tvorí prekážku v ces-

tnej premávke, vodič sa dopúšťa prie-
stupku. Správca komunikácie môže dať
takéto vozidlo odstrániť. „Prekážka v
cestnej premávke musí byť evidentne
preukázateľná v okamihu rozhodnutia o
odstránení motorového vozidla prísluš-
níkom mestskej polície,“ uviedol v sta-
novisku bratislavskej mestskej polície
jej hovorca Peter Pleva.
Podľa krajskej polície sa však v tomto
prípade vlastne nič nezákonného nede-
je. Tak to aspoň vyplynulo z jej stano-
viska: „Danú situáciu sme preverili a v
tomto prípade sa vodiči motorových
vozidiel nedopustili priestupku, pretože
na chodníku je viac ako 1,5 m voľný
priestor pre chodcov.“

Naša fotografia z pondelka 7. septemb-
ra 2009 dokazuje, že policajti musia
mať zvláštny meter, pretože medzi kraj-
nicou cesty a zaparkovanými autami je
vzdialenosť rozhodne menšia. Navyše
podľa platných predpisov vodič moto-
rového vozidla nesmie stáť, alebo bez-
dôvodne jazdiť cez vodorovné ochranné
označenie zastávky verejnej hromadnej
dopravy. Je však zrejmé, že vodiči par-
kujúci na zastávke na Hodžovom
námestí zastávkou prechádzajú. Stráž-
covia zákona si zrejme neuvedomili
skutočnosť, že vodiči parkujúci na
chodníku sa naň neraz musia dostať tak,
že ohrozujú chodcov! (rob)

FOTO - Oto Limpus
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Kramáre spoja

s vozovňou 

na Hroboňovej
KARLOVA VES
Dopravný podnik pripravuje pre-
dĺženie trolejbusovej trasy v okolí
vozovne na Hroboňovej ulici.
Na jar 2010 chce začať s výstavbou tro-
lejbusovej trate Pražská - Hroboňova,
kde má prepojiť trať Pražská - Kramáre
s vozovňou na Hroboňovej ulici a s tro-
lejbusovou traťou Mudroňova - Lovin-
ského.
Výstavbou komunikácií Pražskej a
Brnianskej ulice došlo k zrušeniu trolej-
busovej trate v úseku Pražská po vozov-
ňu Hroboňova. Znemožňuje to tzv. eko-
nomické výjazdy trolejbusov na linky,
ako aj tzv. dojazdy do vozovne po pre-
vádzke. Je to možné len z vozovne na
linky cez Patrónku, alebo Palisády a
centrum mesta, čo dopravca považuje
za neekonomické. (rob)

Na Dlhých 

dieloch jazdí

minibus č. 135
KARLOVA VES
Nová minibusová linka číslo 135
jazdí od septembra po sídlisku Dlhé
diely v Karlovej Vsi. 
Jeden minibus jazdí počas dňa v 30-
minútovom intervale a naraz odvezie
20 - 25 cestujúcich. Cieľom je prepoje-
nie k nosným linkám MHD na hlavnej
trati sídliska, na ktorom dnes býva asi
20-tisíc ľudí. Autobus spája kľúčové
body, ktorými sú napríklad poliklinika,
gymnázium, miestny úrad, ale aj vzdia-
lenejšie Líščie údolie. (rob)

Autá na Hodžovom námestí parkujú

na chodníku priamo na zastávke MHD

Staré Mesto má

projekt podoby

jednosmeriek
STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava-Staré
Mesto zverejnila konečnú podobu
návrhu projektu Zjednosmernenie
ulíc a Zóna 30 - Staré Mesto. Týka
sa lokality mestskej časti ohraniče-
nej ulicami Mudroňova, Stará
Vinárska, Novosvetská, Nekrasovo-
va, Kalvária, Pražská, Štefánikova a
Palisády.
„Návrh schválila komisia dopravy
miestneho zastupiteľstva, pričom
akceptovala pripomienky obyvateľov
tejto lokality. Projekt zjednosmernenia
komunikácií III. a IV. triedy predbežne
prerokovala aj operatívna komisia
dopravy magistrátu, ktorej členmi sú
odborníci na dopravu vrátane zástupcu
dopravného inšpektorátu Policajného
zboru SR,“ informovala hovorkyňa
samosprávy Alena Kopřivová.
Na internetovej stránke mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto sú uverejnené
grafické návrhy (mapky) zjednosmer-
nenia, ktoré informujú o blížiacich sa
zmenách v premávke na približne
dvadsiatich komunikáciách. „Staro-
mešťania si tak môžu vopred plánovať
trasy, ktoré budú pre nich najvhodnej-
šie. Vďaka tomu, že niektoré komuni-
kácie ostali obojsmerné, vzniklo viace-
ro alternatív, z ktorých si môžu vybe-
rať. V súčasnosti je projekt zjedno-
smernenia piatich oblastí v záverečnej
fáze. Následne sa dostane opäť na
rokovanie magistrátnej operatívnej
komisie dopravy. Ak prejde, mestská
časť prostredníctvom verejnej súťaže
vyberie jeho zhotoviteľa,“ pokračovala
Alena Kopřivová.
Ako zdôraznila, cieľom projektu je
zlepšiť plynulosť a bezpečnosť cestnej
premávky v tejto časti Starého Mesta.
Súčasne umožní vodičom parkovať v
oblasti tak, aby neporušili ustanovenie
zákon o cestnej premávke, o zmene a
doplnení niektorých zákonov. V súčas-
nosti totiž odstavené autá zvyčajne
zaberajú väčšinu plochy úzkych chod-
níkov, za čo im často hrozí pokuta
alebo odtiahnutie vozidla. (mm)

Župa a mesto sa dohodli, na Patrónke

vznikne spoločná autobusová zastávka

www.devinsky-dvor.sk
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VOLAJTE: 0905 557 244 www.devinsky-dvor.sk

VZOROVÝ BYT OTVORENÝ
Každý štvrtok 15-19 hod.
Opletalova ul. - Devínska Nová Ves

Príďte 
a získajte 

ZĽAVU
alebo

parkovacie 
miesto 
zdarma!

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

BYTOVÉ 
ŠTÚDIO 

PONÚKA:

OBKLADY 
A DLAŽBY

PREDAJ 
A 

POKLÁDKU

8 rokov 

na trhu

PLASTOVÉ OKNÁ, 
SIEŤKY A ŽALÚZIE
PREDAJ, MONTÁŽ 

A SERVIS

INTERIEROVÉ 
DVERE  
PREDAJ, 
MONTÁŽ 
A SERVIS

ASCORP s.r.o., Fedinova 10, Bratislava tel.: 02/6383 1629 
0904/902 789, 0905/902 789, www.ascorp.sk 

5-10% zľava na všetko

NOVÉ MESTO
Bratislavský samosprávny kraj sa
nedávno dohodol s mestom na vybu-
dovaní spoločnej zastávky mestskej
hromadnej dopravy na Patrónke.
Mesto začalo prípravné práce na
vybudovanie dvoch nových prístreš-
kov pre cestujúcich.
Hlavné mesto pripraví plochu a vybu-
duje prípojku na elektrickú energiu.
Výstavba prístreškov by sa mala začať
v polovici septembra. Niekoľkotisíco-
vé náklady má hradiť samosprávny
kraj, ktorý bude prispievať aj na
údržbu zastávok prímestských spojov.
Podľa mesta však na Patrónke nie je
možné osadiť spoločný označník zastá-
vok, „pretože frekvencia zastavujúcich

autobusov MHD v rannej špičke je
každú jednu minútu a pridaním zasta-
vujúcich prímestských spojov by v jed-
nom rade zastavovalo niekoľko auto-
busov a vznikla by chaotická situácia,“
tvrdí mesto. 
Na Patrónke v smere von z mesta teda
pribudnú dva nové prístrešky len pre
potreby prímestskej dopravy. Nepôjde
o zbúranie starých mohutných murova-
ných prístreškov,ktoré by mali zmiznúť
až po celkovom urbanistickom a archi-
tektonickom vyriešení danej lokality.
Rekonštrukcia zastávok bude nadväzo-
vať na obnovu podchodu. 
Podľa Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK) zastávku prímestskej
dopravy na Patrónke využívajú nielen

obyvatelia obcí na Záhorí cestujúci za
prácou do hlavného mesta, ale i samot-
ní Bratislavčania - väčšinou keď
odchádzajú na chalupy, návštevy či
výlety. Prístrešok bude financovať Bra-
tislavský samosprávny kraj. Regionál-
na autobusová doprava spadá do kom-
petencie BSK len v rozsahu uhrádzania
tzv. výkonov vo verejnom záujme. 
Ide o úplne iný vzťah, než má naprík-
lad hlavné mesto a Dopravný podnik
Bratislava a. s., ktorý je obchodnou
spoločnosťou s majetkovou účasťou
mesta. 
Inde, napríklad v Stupave či v Pezinku,
sa o autobusové prístrešky postarali
tamojšie mestské samosprávy, uvádza
sa v stanovisku BSK. (rob)

Spoľahlivé určenie 
otcovstva

(len z výteru z úst)
www.UrcenieOtcovstva.sk

Tel: 02/ 4524 1268



STARÉ MESTO
Mesto spolu so staromestskou
samosprávou dokončuje v týchto
dňoch na mieste starej zastávky
MHD na Palisádach výstavbu
novej, ktorá nahradila starú nevy-
hovujúcu. Zastávku rozšírili, pribu-
dol prístrešok a cestujúci tu už viac
nebudú musieť moknúť.
Podľa prvého námestníka primátora a
staromestského poslanca Milana Cíle-
ka (Občiansky klub) ide o jednu z naj-
vyťaženejších zastávok v tejto lokalite.
Celá oblasť v okolí ulíc Svoradova,
Zochova a Partizánska je podľa neho
dopravne značne komplikovaná a je
tam obmedzená rýchlosť 40 km/h.

Napriek tomu tu mnohí vodiči jazdia
neprimerane rýchlo. 
M. Cílek informoval, že v oboch pru-
hoch dôjde k úprave vozovky a jedným
z hlavných cieľov bolo upravenie oko-
lia zastávky. Medzi stromami pribudli
kríky namiesto áut, ktoré tam parkova-
li a bránili vo výhľade vodičom vychá-
dzajúcim z bočných ulíc. Dôležitou
novinkou je zrušenie tzv. niky, teda
zachádzky na zastávku, ktorá už
nespĺňala potrebné parametre. Vozidlá
idúce po Mudroňovej a Palisádach
nebudú mať podľa neho problém tro-
lejbus obísť v hornej časti ulice.
„Trolejbusy tu chodia v sedemminúto-
vých intervaloch a aj tak treba spoma-

liť premávku kvôli výjazdu áut z boč-
ných ulíc,“ uviedol M. Cílek. Konšta-
toval ďalej, že tak vzniknú malé pauzy
pre vychádzajúce autá a navyše ide aj o
zvýšenie bezpečnosti a komfortnosti
chodcov, starších ľudí, mamičiek s
kočíkmi a pod. 
Vzhľadom na to, že okolie zastávky
bolo už roky v zlom stave, mesto
vyčlenilo peniaze z rozpočtu a novú
zastávku dalo vybudovať v spolupráci
s dopravnou komisiou staromestskej
samosprávy. M. Cílek dodal, že na
zastávke pribudne aj druhý presklený
prístrešok, ale aj bočnice, aby cestujúci
boli chránení pred vetrom. (rob)

FOTO - Oto Limpus

V Istropolise je

festival fantasy,

hororu a sci-fi
NOVÉ MESTO
V Istropolise na Trnavskom mýte 1
sa od 11. do 13. septembra 2009
uskutoční 22. ročník medzinárodné-
ho festivalu filmov, sci-fi, fantasy,
hororu, larpov a spoločenských hier
IstroCON 2009. 
V tom istom čase bude aj 6. ročník
medzinárodného podujatia Comics
Salón 2009, festivalu komiksu, anime,
japonskej kultúry, počítačových hier a
všetkých elementov dobrej zábavy.
Cieľom IstroCONu a Comics Salónu je
priblížiť fenomén tejto popkultúry,
poskytnúť edukáciu a ponúknuť tvori-
vú alternatívu trávenia voľného času.
Zároveň sa vytvára priestor výtvarní-
kom, komiksovým tvorcom a spisova-
teľom na prezentovanie ich vlastných
diel. 
V priebehu troch dní sa počas Istro-
CON-u bude paralelne v siedmich
sálach odohrávať rôznorodý program,
ktorý sa člení podľa jednotlivých sekcií
festivalu na: Filmy, Sci-fi, Fantasy,
Horor, Fantáziu, Spoločenské kartové
a stolové hry, Larpy a čajovňu. 
Novinkou festivalu je sekcia časopisu
Fantázia, ktorá ponúkne atraktívne
krsty kníh a besedy s autormi z kníh.
Jedným zo sprievodných programov
bude každoročná literárna súťaž o naj-
lepšiu poviedku IstroCON 2009. V
rámci Filmovej sekcie sa návštevníci
môžu tešiť na 16 najnovších filmových
trhákov so sci-fi a fantasy tematikou.
Chýbať nebudú ani bloky o Pánovi
Prsteňov, Harrym Potterovi, StarGate,
Star Treku, Star Wars, Battlestar Galac-
ticii a Babylonu 5. 
Comics salón ponúkne rôznorodý pro-
gram, ktorý sa člení na: Comics,
Anime, Mangu, Japonsko a Hry. Medzi
hlavné sprievodné programy patrí
súťaž o najlepšie kreslené dielo v kate-
góriách Comics & Manga, FanArt či
Original Art. Návštevníci uvidia 15
najnovších filmových trhákov, akými
sú Watchmen, Wolverine alebo Spirit -
filmy prevažne natočené podľa komik-
sovej predlohy. Taktiež nebudú chýbať
zaujímavé fantastické filmy, filmy s
komiksovou, fantastickou alebo anime
tematikou.
Oddýchnuť si budete môcť v príjem-
nom prostredí čajovne, v reštaurácii
alebo v bare. (dš)

3BRATISLAVSKÉ NOVINY 29/2009

Rímska armáda

a gladiátori

obsadia Rusovce
RUSOVCE
Milovníci histórie, najmä tej rím-
skej, si v sobotu 12. septembra 2009
prídu na svoje. V antickej Gerulate v
Rusovciach sa uskutoční 11. ročník
Rímskych hier 2009.
Priaznivcov Rímskych hier čakajú rôz-
ne súťaže, gladiátorské zápasy či pre-
hliadka ozbrojenej rímskej armády.
Návštevníci môžu súťažiť v rôznych
oblastiach. Napríklad: 1. Viete, čo je to
Cursus publicus? Presvedčte sa, že
všetky cesty vedú do Ríma, 2. Kozme-
tická príručka v Starom Ríme. Líčenie
podľa staroveku. 3. Bola tunika a tóga
praktické oblečenie? Práca s textilom.
4. Jedálniček starých Rimanov. Určo-
vanie, čo všetko jedli starí Rimania. 5.
Tajomstvo latinských citátov. Rozu-
mieme starým Rimanom. 6. „Počíta-
me“ so starými Rimanmi. Vyskúšajte
si, ako by ste obstáli v rímskej škole
pred 900 rokmi. 7. Starí Rimania vede-
li točiť na hrnčiarskom kruhu. Vlastno-
ručná výroba dobového pohára. 8.
Viete, na ktoré miesto Slovenska vstú-
pila noha Marka Aurélia? Vlastnoručná
výroba mince panovníka.
Na akcii nebudú chýbať gladiátorské
zápasy „na život a na smrť“, vystúpe-
nia a prezentácia rímskeho vojska v
podaní Tovaryšstva starých bojových
umení. Pred múzeom bude premávať
rímsky bojový voz a objavia sa aj slo-
bodní rímski občania v dobových ode-
voch a účesoch. Organizátori ponúkajú
občerstvenie v areáli Gerulaty. 
Popoludnie spestrí vydanie dvoch
poštových známok spoločne s Rakú-
skom. Spojí známe pamiatky z dôb
Rímskej ríše nachádzajúce sa na území
Slovenska a Rakúska - Gerulatu a Car-
nuntum. Spoločné vydanie vychádza v
náklade 55 000 kusov a hodnota dvoch
známok v sérii bude 0,60 €.
Od 10.00 do 18.00 h potrvá program
Prišli k nám Rimania, od 11.00, 14.00
a 16.00 h hlavný program, o 15.00 h
predstavia známku. (mm)

Na Palisádach rozšírili zastávku MHD,

cestujúci už nebudú musieť moknúť

Historická budova Konzervatória na

Konventnej ulici je po rekonštrukcii

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

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

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

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

DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ
STAROSTLIVOSŤ

A DOMÁCA REHABILITÁCIA
www.harr is . sk
t e l .  6 2 2 4  5 6 0 7

Prijmeme na dohodu: sestry,
fyzioterapeutky a zdravotné asistentky

STARÉ MESTO
Študenti Konzervatória na Konvent-
nej ulici 4 majú od nového školského
roka obnovenú budovu. Jej rekon-
štrukcia sa začala v marci 2008 a
dokončená mala byť v decembri
tohto roka. 
Budova, ktorá je pod správou Bratislav-
ského samosprávneho kraja, je kom-
pletne zrekonštruovaná s plným rešpek-
tovaním prevládajúceho slohu - neore-
nesanciu. Pri obnove boli zachované
špecifické prvky budovy - šírka scho-
dišťových ramien, šírka chodieb, výška
miestností, poloha dverí a ich výška.
Schodisko je dvojramenné, zábradlie
kované s výraznou ornamentikou.
Podarilo sa ho obnoviť podľa jediného
pôvodného kusu, ktorý zachránil škol-
ník. Všetky okná sú nové, ale všetky
pôvodné dvere zostali zachované. Boli
umelecky a remeselne obnovené vráta-
ne pôvodnej farebnosti.
Časť suterénu konzervatória využijú
ako koncertnú sálu so zázemím a malou
klubovňou. Učebne sú prispôsobené na
individuálnu výučbu učiteľa s jedným
študentom. Do budovy sa najnovšie
vstupuje na čipové karty.
Rekonštrukcia Konzervatória na Kon-
ventnej dosiahla celkové náklady 5,7
milióna eur. Polovicu čerpali z úveru
Európskej investičnej banky. Od sep-
tembra má nielen 104 prvákov, ale aj
viac ako štyri stovky ďalších študentov
k dispozícii moderné učebne v historic-
kých priestoroch. K významným
absolventom konzervatória počas jeho
90-ročnej existencie patrí množstvo
umelcov, medzi nimi napríklad aj Edita

Grúberová, Peter Dvorský, Ladislav
Chudík či Eugen Suchoň.
Konzervatórium sídli v troch budo-
vách. Na Tolstého ulici číslo 11 má ria-
diteľstvo, všeobecno-vzdelávacie pred-
mety a niektoré individuálne predmety.
Je tam aj organová a koncertná sieň.
Ďalšia je na Ulici Mateja Bellu a na sta-

robylej Konventnej ulici sídlia spevác-
ke, sláčikové, korepetičné, akordeóno-
vé a ďalšie oddelenia. Počas rekon-
štrukcie sa študenti učili v priestoroch
umeleckej školy na Topoľčianskej ulici,
v priestoroch ZUŠ na Karloveskej ul. a
v Jazykovej škole na Palisádach. (rob) 

FOTO - Oto Limpus
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Schöner Naci

by mal pozývať

k nábrežiu
LIST ČITATEĽA
Musela som si sadnúť a napísať o
soche Schöner Naciho. Vždy, keď
idem okolo, hnevám sa na ľudí, ktorí
tu sochu postavili tak, ako ju posta-
vili. Pripadá mi až stupídne, ako je
umiestnená. 
Tí, ktorí rozhodovali o tom, kam, ju
umiestniť, Náciho v živote určite nevi-
deli. Ako mohol autor sochy dovoliť,
aby bola otočená tak, ako je. Preto sa
pýtam, v čom by bol problém, keby sa
otočila o 90 stupňov a ruka s klobúkom
by zdravila všetkých, ktorí sa na sochu
pozrú a zároveň by ukazovala smer k
dunajskému nábrežiu. Teraz pozdravu-
je nejakú ošarpanú stenu a protiľahlú
vstupnú bránu.
Bola by som rada, keby ste pochopili
moje rozčúlenie, lebo Náciho mám
stále v živej pamäti. Vídavala som ho
ešte ako dieťa v uliciach Bratislavy, či
už ťažko pracujúceho pri odkladaní
paliva do pivníc, alebo čistučkého v
bielych rukaviciach a s klobúkom a
paličkou v ruke, ako zdraví okoloidú-
cich.
Mne v tom čase pripadal v uliciach
mesta ako talizman a potešilo by ma,
keby to bolo aj teraz. To by však muse-
li otočiť sochu tvárou do ulice. Mám
však obavy, že keď stále počujem, že
vlastne na nič nie sú peniaze, že sa toho
otočenia asi ťažko dožijem, čo je veľká
škoda. 
K napísaniu týchto riadkov ma vlastne
inšpirovala jedna turistka, zrejme z
Ďalekého východu, ktorá hľadala
vhodný uhol na fotografiu a pritom sa
poriadne natrápila.

Zuzana Orbánová, Bratislava

Tajovský sa ma

pýtaval, ako

bolo v škole
LIST ČITATEĽA
Narodila som sa v Bratislave na
Langsfeldovej ulici. Vedľajšia ulica
je Tajovského.
Keď som bola prváčka, stretávala som
spisovateľa Jozefa Gregora Tajovské-
ho ako krásneho sivobradého deduška.
Pýtaval sa ma, čo bolo v škole? Moja
mamička pôsobila v spolku Živena a
dobre sa poznala s Hanou Gregorovou.
Na tej istej „Tajovského ulici“ žila
známa slovenská rodina Makovických,
o niečo vyššie býval spisovateľ Fraňo
Kráľ. 
Pri Horskom parku sú ulice Hroboňo-
va, Krčméryho, Kubányiho a podob-
ne. Práve čítam knihu Andreja Plávku
Smädný milenec, kde spomína tých-
to, ale aj iných slovenských spisova-
teľov z Liptova a z Turca. Zaujímalo
by ma, kto a kedy pomenoval tieto
ulice?!
Z historického hľadiska by bolo možno
zaujímavé spoznať aj vznik názvov
niektorých iných ulíc. 

Jarmila Motajová, Lamač

Okolo radnice 

v Prievoze je

čudné ticho
LIST ČITATEĽA
Ako rodená Bratislavčanka bývajúca
v Prievoze už dlhší čas pozorne sledu-
jem situáciu okolo budovy historickej
radnice v Prievoze.
Vidím ako budova bez reálneho využi-
tia pustne a stáva sa objektom záujmu
bezdomovcov okupujúcich priľahlý
parčík. Po niekoľkých článkoch o záme-
re pamiatkarov vyhlásiť radnicu za
národnú kultúrnu pamiatku som očaká-
vala, že prinavrátením radnice jej
pôvodnému účelu sa skončí obdobie
totality, ktorá z kultúrnych stánkov robi-
la maštale a sklady, v danom prípade z
radnice zdravotné stredisko.
Obec aj občania majú právo, aby sa
pôvodná radnica tvoriaca súčasť ich his-
torickej identity vrátila obci a bola upra-
vená tak, aby spolu s parčíkom vytvori-
la reprezentačné priestory obce a staros-
tu. Na tento účel treba zachovať aj
susedné historické objekty hasičov.
S obavami však sledujem, že zámer
pamiatkarov sa nevydaril a kultúrnou
pamiatkou majú byť iba sochárske relié-
fy okolo okien budovy. Takýto záver je
ťažké pochopiť. Načo vlastne všetci
pasívne čakáme? Kým v dôsledku ama-
terizmu úradníkov platených z našich
daní dôjde k úplnej devastácii objektu a
kým sa nestane len brlohom živlov a
bezdomovcov?
Nikto zo zodpovedných osôb na radnici
mesta obce Ružinov doteraz nevysve-
tlil, prečo si mesto nenárokovalo vráte-
nie historickej radnice do svojho majet-
ku. Takúto ľahostajnosť radných pova-
žujem za trestuhodnú. Načo bola
potrebná privatizácia budovy, keď je už
dlhodobo ponechaná osudu? Kde sú
kompetentní, ktorí majú dohliadať na
naplnenie účelu privatizácie? Asi majú
hlavy v piesku...
Otvorene sa pýtam, čo zostalo zachova-
né z histórie nášho Prievozu, čo odkáže-
me našim vnukom? Nech hľadám ako-
koľvek usilovne, nenachádzam nič iné,
iba tú úbohú, všetkými zabudnutú rad-
nicu. Čo by však za ňu dali iné obce.
Ticho okolo tejto veci je až trápne. Žiad-
nu adekvátnu odpoveď som nezazna-
menala, ani na petíciu iniciovanú osob-
nosťami Ružinova. Rozhodla som sa
ticho prerušiť a dúfam, že môj hlas
nezostane hlasom volajúceho na púšti.
Rada by som sa totiž ako hrdý občan
Prievozu a Ružinova zúčastnila na akcii
vo vynovenej radnici.

Ingrid Lacková, Ružinov

Bamboo je s cenami poriadne nízko
Do stále viacpočetnej rodiny brati-
slavských sushi reštaurácií pribudla
pred letom ďalšia. Volá sa BAMBOO
SUSHI BAR a za svoje sídlo si vybra-
la presklenú budovu Relaxx centra
na petržalskej Einsteinovej ulici.
Výber umiestnenia sa zdá celkom logic-
ký, sushi a centrum zdravého životného
štýlu ide dohromady. Aj keď v porovna-
ní s centrom relaxu pôsobí Bamboo ako
trpaslík. Reštaurácia je len jedna miest-
nosť, s rozlohou nie viac ako 30 štvor-
cových metrov, vrátane kuchyne. Hosť
tak vidí kuchárom na prsty, a to doslova.
Zariadenie je veľmi jednoduché, stolič-
ky z morskej trávy majú sedáky sýtoze-
lenej farby, v rovnakej farbe je aj pre-
stieranie na stoloch a kožená lavica
lemujúca tri steny. Na strope sú trstino-
vé rolety, z ktorých visia ratanové svie-
tidlá. Miniatúrny priestor sushi baru
osvetľujú rovnako dobre ako denné
svetlo, ktoré si sem dokáže prekliesniť
cestu z ulice cez veľké sklenené tabule
výkladu náprotivnej kaviarne.
Na veľkosti nezáleží, hovorí klasik. V
prípade Bamboo sushi baru ide o živo-
taschopného trpaslíka. V prvom rade
nás o tom presvedčila ponuka japon-
ských špecialít, čo sa nám zdá na veľ-
kosť tunajšej kuchyne ako nadľudský
výkon, a v druhom rade ceny. Tie v
sushi bare nastavili výrazne nižšie opro-
ti cenám u zabehnutých bratislavských
konkurentov. Po čase sa uvidí, či to nie
je len na dobu určitú. Dovtedy sa však

bratislavský milovník japonskej kuchy-
ne môže tešiť, že po návšteve tejto petr-
žalskej reštaurácie neodíde s poriadne
prevetranou peňaženkou.
Na jedálnom lístku sú polievky, pred-
jedlá, studené aj teplé hlavné jedlá, prí-
lohy, dezerty a, samozrejme, sushi. Ako
prvé sme ochutnali predjedlo Hotate
Yaki - pečené mušle na masle a sójovej
omáčke, podávané s harusame a Waka-
me riasami (8,50 €). Mušle boli veľké,
biele, žiadne slávky, veľmi chutné.
Zo štyroch polievok si môžete vybrať
štvrťlitrovú alebo väčšiu štvordecovú.
My sme si dali malé. Misoshiru - tradič-
nú japonskú polievku zo sójových
bôbov s Wakame, kúskami tofu a s
hubami (2 €) a O Suimono - japonský
lahodný rybací vývar s kúskami čer-
stvých rýb, Wacame a čerstvou cibuľ-
kou (2,30 €). Rybací vývar bol vlažný,
schladili ho kúsky studených rýb. Miso-
shiru bola teplejšia, chutná, ale prizná-
vame, jedli sme aj lepšiu.
Zo šalátov sme si dali Wakame - z mor-
ských rias, sójových klíčkov a cherry
paradajok, zaliaty japonským dressin-
gom (5 €) a z teplých hlavných jedál
Maguro Sukiyaki - pečený steak z tunia-
ka na sukiyaki omáčke podávaný s tem-
pura zeleninou (7,80 €). Plátky tuniaka
boli jemnučké a výborne ich dopĺňala
omáčka zo sóje, cukru a saké. 

Na záver si nechávame sushi, ktoré sme
v Bamboo ochutnali. Z Nigiri (ryžový
valček s plátkom ryby) to bolo Unagi -
grilovaný sladkovodný úhor (2,30 €) a
Tako - chobotnica (2,30 €). Z Maki
(šesť plnených ryžových roliek zabale-
ných v riase) sme si dali Teka - tuniak
(4,50 €), Maanagatsuo - maslová ryba
(4,50 €), Kani special - avokádo, uhor-
ka, majonéza (2,80 €), Tamago - japons-
ká omeleta (2,80 €), Shitake - pečené
japonské huby na masle (2,80 €) a
Oshinka - reďkovka (2,80 €). Z Maki
special (neobaľované plnené ryžové
rolky) padla voľba na 8 kúskov Califor-
nia Tobico Green - rolka plnená avoká-
dom, japonskou majonézou, uhorkou a
obalená v kaviári z lietajúcich rýb (6,90
€). Spomedzi plátkov čerstvých suro-
vých rýb Sashimi sme ochutnali Magu-
ro - tuniaka (5,80 €) a Maanagatsuo -
maslovú rybu (5,80 €). Napokon sme sa
rozhodli vyskúšať Set Sushi mix pozo-
stávajúci zo 6 kúskov Maki, 4 kusov
Nigiri a 6 kusov Sashimi (15,50).
Bamboo sushi bar je príjemným spe-
strením bratislavskej gastronomickej
scény. Dravosť a cenová politika, s kto-
rou na ňu vtrhol, môže poriadne zamie-
šať rebríčkom obľúbenosti bratislav-
ských sushi reštaurácií. 
Naše hodnotenie: ����

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

Letenky sa zmenili na toaletný papier
Podľa očakávania odborníkov, SKY
Europe skrachovala. Amne v uplynu-
lom týždni takmer nepretržite zvonil
telefón. Otázka, ktorá sa unisono
opakovala znela: Čo môžeme robiť,
aby nám vrátili peniaze, na čo máme
vlastne nárok?
Po pravde povedané, moja odpoveď v
mnohých prípadoch určite nepotešila.
Surovo povedané, zakúpené či rezervo-
vané letenky tejto nízkonákladovej
leteckej spoločnosti sa v podstate zme-
nili na veľmi predražený toaletný
papier. Je síce pravda, že všetci, ktorí
platili v hotovosti, si môžu nárokovať
svoje peniaze v rámci občianskoprávne-
ho sporu - čiže súdom, ale výsledok
sporu je otázny. Majetok spoločnosti
SKY Europe totiž nedosahuje výšku
minimálne 60 miliónov eur, ktorú spo-
ločnosť dlhuje veľkým veriteľom. 
Márne je už vyhlásený bankrot, márne
bude ustanovený konkurzný správca.
Podľa pravidiel sa z výťažku za predaj
majetku skrachovanej spoločnosti naj-

skôr uhradia dlhy voči napríklad leti-
skám a na letenky už peniaze pravdepo-
dobne nezvýšia.
Napriek tejto prognóze však postihnu-
tým radím, aby sa snažili kontaktovať
medzi sebou. Keď už pre nič iného, tak
si v prípade súdnej cesty minimalizujú
svoje náklady na kvalitnú právnu po-
moc. Lepšie sú na tom v súčasností tí,
ktorí letenky kúpili či rezervovali za
pomoci platobnej kreditnej či debetnej
karty. Kroky takýchto spotrebiteľov
musia smerovať do príslušnej banky, a
tam podať oficiálnu reklamáciu. Radím
robiť to osobne a nie telefonicky, preto-
že spolu s reklamáciou musíte predložiť
aj letenku, prípadne doklad o rezervácii
či o zrušení letu. 
Každá banka má pritom iné podmienky,
čo sa týka termínu zaúčtovania transak-
cie (rozumej dátumom zakúpenia leten-
ky). Pri osobnej návšteve banky sa teda

dozviete, čo všetko musíte splniť. Čo sa
týka vrátenia peňazí, nespoliehajte sa na
termín 30 dní podľa nášho zákona o
ochrane spotrebiteľov. Slovenské banky
zohrávajú len úlohu sprostredkovateľa
reklamácie medzi držiteľom karty a
bankou SKY Europe, ktorá prijala plat-
bu za letenku. 
Ide teda o riešenie zahraničnej reklamá-
cie, ktorá môže trvať od 45 do 180 dní.
Kartové transakcie sú chránené medzi-
národnými dohovormi kartových spo-
ločností s bankami. Banka ako vydava-
teľka karty zabezpečí reklamovanie
neuskutočnenej služby s požiadavkou o
vrátenie peňazí. Samotné vrátenie však
zaručiť nemôže! 
A na konci moja jedovatá poznámka.
Európska únia sa stará o kadečo. Jej
posledný zásah je do likvidácie obyčaj-
ných žiaroviek. Cestovné kancelárie
musia byť povinne poistené pre podob-
né príhody. Ako je do čerta možné, že
letecké nízkonákladovky nie?

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

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
DREVENÉ ROLETY

MONTÁŽ - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

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

fa KORENAČKA, Klimkovičová 4, Bratislava
� 0903 349 274 info@drevenerolety.sk
fax: 02/6446 2448 www.drevenerolety.sk
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  Zákaznícka linka 905:

0905 905 9050905 905 905 spolu dokážeme viac

Zdroj: Informačný systém spoločnosti Orange Slovensko, a.s., za sledované obdobie od januára 2008 do marca 2009. Kompletné informácie nájdete na www.orange.sk, Zákazníckej linke 905 a na predajných 
miestach Orange Slovensko, a.s.

Prečo by ste vo vlastnej sieti mali volať za rovnaké ceny, 

ako keď voláte do inej siete? Z Orangeu do Orangeu  

si predsa voláte najviac – veď až 8 z 10 vašich hovorov 

ostáva u nás. A tak je samozrejmé, že ak voláte medzi  svojimi, 

voláte si za tie najlepšie ceny. 3 000 000 ľudí si to zaslúži.

je skvelé mať väčšinu 
na svojej strane

z Orangeu do Orangeu 
si voláte najviac 
aj najvýhodnejšie
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Záhradkári

majú výstavu

svojich úrod
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Tri pomaly už jesenné dni od 12. do
14. septembra 2009 budú v Podunaj-
ských Biskupiciach patriť záhrad-
károm. Koná sa tu už 8. celomestská
výstava ovocia, zeleniny a kvetov.
Výstava v Dome kultúry Vetvár na Bis-
kupickej ulici 15 bude v kategóriách:
celková expozícia, ovocie, zelenina,
kvety, exponáty a unikáty. „Vítaní sú
všetci, členovia aj nečlenovia zväzu
záhradkárov. Stačí prísť a pochváliť sa
svojou úrodou,“ informoval predseda
organizačného výboru Ladislav Guller.
Príjem exponátov bude v piatok 11.
septembra od 10.00 do 18.00 h, sláv-
nostné otvorenie s vyhlásením výsled-
kov v sobotu 12. septembra o 10.00 h.
Všetky exponáty si ich majitelia môžu
zobrať v pondelok 14. septembra
medzi 14. a 15.00 h. Okrem toho budú
pripravené aj nesúťažné expozície -
zelenina zo skúšobnej stanice Vrakuňa,
z Podunajských Biskupíc obilniny a
výrobky z nich a včelárska expozícia.
Okrem toho budú pripravené aj nesú-
ťažné expozície - slovenský sortiment
zeleniny zo zeleninárskej skúšobnej
stanice Vrakuňa, z Podunajských
Biskupíc obilniny a výrobky z nich a
včelárska expozícia s ukážkou včelieho
úľa a včelích produktov.
Návštevníci si môžu výstavu pozrieť
cez víkend od 10. do 18.00 h, v ponde-
lok od 10. do 14.00 h. Súčasne sa môžu
zapojiť aj do hlasovania o najkrajšie
exponáty, ktoré súťažia o Cenu
návštevníka. Z hlasovacích lístkov
navyše v nedeľu 13. septembra o 17.45
h vyžrebujú majiteľov vecných cien.
Vstup je zadarmo. (db)

Materská škola

na Javorinskej

nahradila jasle
STARÉ MESTO
V septembri začal objekt bývalých
jaslí na Javorinskej ulici znovu slúžiť
deťom, tentoraz ako materská škola.
V Starom Meste tak zostali dvoje jasle,
ktoré však podľa hovorkyne samosprá-
vy Aleny Kopřivovej uspokojujú náro-
ky tunajších obyvateľov. „Do objektu
Materskej školy na Javorinskú ul. sa
vlastne nasťahovalo osadenstvo z Rad-
linského, plus novoprijaté deti. Je to
trojtriedna materská škola, ktorá prijme
61 detí. Pribudla v nej kompletná nová
kuchyňa a práčovňa, zmenila sa zate-
kajúca strecha, všetky siete, vybudova-
la sa nová kotolňa, vymenili staré
okná,“ informovala Alena Kopřivová.
Podľa jej slov o umiestnenie detí v tejto
staromestskej lokalite bol obrovský
záujem - blízke materské školy mohli
uspokojiť približne tretinu rodičov,
ktorí žiadali o prijatie svojich detí do
MŠ k 2. septembru 2009. (mm)

Na Zlatých 

pieskoch 

je autokino
RUŽINOV
Aj Bratislava má už svoju Ameriku.
V sobotu 12. septembra 2009 otvoria
na parkovisku pred nákupným cen-
trom Shopping Palace prvé stále
autokino v hlavnom meste.
Premietať sa bude trikrát do týždňa
(utorok, štvrtok, sobota, vždy od 21.00
h). Podľa prevádzkovateľov je zvuk do
každého auta prenášaný samostatne
vďaka špeciálnej frekvencii, ktorú si
diváci podľa inštrukcií usporiadateľov
naladia pred predstavením. V septem-
bri sa fanúšikovia filmov môžu tešiť
ešte napríklad na Pulp Fiction (17. sep-
tembra), Interview s upírom (26. sep-
tembra), 21 gramov (29. septembra), v
októbri na horor 3:15 zomrieš (1.
októbra), Alexandra Veľkého (15.
októbra), Vymetača diabla (27. októb-
ra), či Scary Movie (31. októbra).
Vstup je bezplatný. (mm)

Dopravca začal boj so špinou vo

vozidlách, smrad je stále problémom 
BRATISLAVA
Čitateľka Klára Škodová poukázala
na problém smradu vo vozidlách.
Ten vychádza z niektorých cestujú-
cich a to aj napriek snahe dopravné-
ho podniku o vyčistenie a dezinfek-
ciu všetkých autobusov.
Čitateľka zdôraznila, že sa jej pozdáva
myšlienka dopravného podniku, ktorý
vyhlásil vojnu špine vo vozidlách bra-
tislavskej MHD. „Škoda len, že nie aj
proti špinavým cestujúcim,“ uviedla.
Podľa nej je síce dobré, že „očistná
kúra“ nemá byť zameraná len na von-
kajšiu časť autobusov, ale aj na interiér,
vrátane držiakov, madiel, sedadiel a
okien, no súčasne pripomína, čo a kto
často kazí príjemné cestovanie v pro-
striedkoch MHD. 
Naša čitateľka uznáva, že ide o hĺbko-
vé čistenie vrátane použitia ekologic-
kých dezinfekčných prostriedkov.
„Prosím vás, skúste však zabezpečiť,

aby táto dobrá myšlienka nevyšla
navnivoč voči cestujúcim, ktorí sa
umývajú a chodia čisto oblečení. Na
rozdiel od tých, ktorí po celom doprav-
nom prostriedku šíria arómu, z ktorej
sa vám dvíha žalúdok a je vám na zvra-
canie...,“ napísala Klára Škodová.
Podľa nej by proti takýmto cestujúcim
mali mať väčšie kompetencie samotní
šoféri, revízori alebo policajti.
Vylúčenie osoby z prepravy v MHD
rieši článok 5 prepravného poriadku
dopravnom podniku. Prepravca môže
napríklad vylúčiť aj toho, kto znečisťu-
je vozidlo, alebo osobu obťažujúcu
cestujúcich napríklad verejným pohor-
šením, narušením poriadku vo vozidle
a podobne. Priamo o smrade sa v pre-
pravnom poriadku nehovorí, no určite
sa dá zahrnúť do obťažovania cestujú-
cich. 
Smrad vo vozidlách hromadnej dopra-
vy robia najmä bezdomovci, ktorí

navyše cestujú zadarmo. Niekedy
vodič takého človeka z vozidla vykáže,
ale mnohokrát musia bežní cestujúci
trpieť a smrad znášať ešte dlho po tom,
ako zdroj zápachu opustí vozidlo.
Dopravný podnik už v minulosti robil
záťah na bezdomovcov na niektorých
linkách, ktoré boli známe vysokou
frekvenciou ich výskytu a sľuboval aj
ďalšie. Ak by to robil pravidelne, situá-
cia by sa zrejme o niečo zlepšila.
Podľa názoru dopravcu sú tzv. smra-
ďoši ťažko eliminovateľní a je nemož-
né zabrániť takým osobám vstúpiť do
vozidla. Dopravný podnik Bratislava
sa snaží dosiahnuť generálnym čiste-
ním vozidiel aj psychologický efekt. 
Ten spočíva v tom, že kde je poriadok
a čistota, nebudú ľudia odhadzovať
odpadky a robiť neporiadok. Dopravca
navyše začína aj s tepovaním čalúnení
sedadiel, čo sa vraj v minulosti vôbec
nerobilo. (rob)

NOVINKY Z MHD www.dpb.sk

Meno a priezvisko

Adresa

Tel. číslo:

Ďakujeme.

ANKETA

INFO
Anketové lístky posielajte na adresu: Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, heslo: KAMERY
Z odovzdaných lístkov bude vyžrebovaný výherca, ktorý dostane mesačnú celosieťovú električenku ZADARMO!

1.  Súhlasíte so zavádzaním kamerového systému do vozidiel MHD?    
áno – nie

2.  Považujete prítomnosť kamier vo vozidle MHD za zásah do Vášho súkromia?     
áno – nie

3.  Myslíte si, že kamery pomôžu v boji proti kriminalite a vandalizmu v MHD?     
áno – nie

4.  Vaše ďalšie názory alebo podnety: 

DPB, a.s. spustil v tomto roku novinku v podobe inštalácie kamerového systému do vozidiel MHD. Kamery monitorujú celý vnútorný priestor vozidla, pričom 
vodič a prípadne dispečer môžu vidieť reálne čo sa deje vo vozidle. Záznam z kamier sa uchováva v prípade vyšetrovania vandalizmu alebo akejkoľvek inej 
formy kriminality. Počas šiestich mesiacov kamery v desiatich vozidlách preukázali vysokú účinnosť v ochrane cestujúcich a vozidiel. Preto sa mestský dopravca 
rozhodol rozšíriť počet vozidiel vybavených kamerovým systémom. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o vyjadrenie Vášho názoru:

Projekt nadštandardného polyfunkč-
ného domu DUNAJSKÁ Inner City
Residence v absolútnom centre Bratis-
lavy sa v júli tohto roka dostal do záve-
rečnej fázy svojej výstavby.
Lokalitu Dunajskej ulice charakterizujú
typické mestské domy s malými záhrada-
mi a dvormi, ktoré sú neodmysliteľnou
súčasťou histórie ulice. Architekti projektu
dbali na tento fakt a rozhodli sa túto tradí-
ciu zachovať. Uprostred dvoch blokov
budov A a B, z ktorých prvý kopíruje fasá-
du susediacich domov, tak vzniklo zelené
átrium. V oboch budovách sa na prvom a
druhom nadzemnom podlaží nachádzajú
komerčné priestory, na vyšších podlažiach
sú situované luxusné byty a ateliéry. 
Všetky byty sú predávané v plnom štan-
darde, pričom unikát ktorým sa žiadna iná
rezidenčná budova v centre pochváliť
nemôže, predstavuje inteligentný systém
riadenia bytu. Pomocou dotykového pane-
la sa ovláda nastavenie teploty v interiéri,
osvetlenia, žalúzií. Je možné si zadefinovať
atmosféru v byte počas jednotlivých fáz
dňa. Videovrátnik je samozrejmosťou. 
Možnosť urobiť si lepšiu predstavu o pro-
jekte ponúka vzorový byt, ktorý sa nachá-

dza priamo na stavbe. Jeho obhliadku je
však potrebné si vopred dohodnúť.
Developer projektu vsadil aj na súkromie
a bezpečnosť jeho obyvateľov. Pohyb v
garážach a v budove bude monitorovaný
kamerovým bezpečnostným systémom.
Átrium so zeleňou, ktoré vznikne uprostred
a záhrada v zadnej časti budú prístupné
iba obyvateľom domu. Svetlá výška v
garážach je 2,6 m, čo umožňuje pohodl-

né parkovanie aj najväčších osobných
vozidiel.
Záujem o bývanie a podnikanie v projekte
Inner City Residence je značný i napriek
zložitej situácii na realitnom trhu. Keďže
stavebné práce idú podľa harmonogramu,
už koncom tohto roka sa budú môcť noví
obyvatelia, ale aj spoločnosti, ktoré si
vybrali tento projekt za svoje nové sídlo,
presťahovať.

Projekt DUNAJSKÁ Inner City Residence 
sa dostal do záverečnej fázy výstavby

Centrum voľného času, 
Štefánikova 35, 811 04 Bratislava
02/52493375, cvcba1@gmail.com

V školskom roku 2009/10 ponúkame krúžky 
a kurzy pre deti, mládež a dospelých:

� keramika, výtvarné techniky, modelovanie, aranžo-
vanie � modelárske krúžky � počítačové krúžky � ta-
nečné, telovýchovné a turistické krúžky � cvičenie pre
dospelých a seniorov � chovateľské krúžky � jazykové 
Podrobné informácie získate na t.č. 02/52493375,
www.mojvolnycas.eu alebo priamo v CVČ denne

od 8,00 do 18,00 počas celého septembra.
Príďte a neoľutujete!
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  Zákaznícka linka 905:

0905 905 9050905 905 905 spolu dokážeme viac

Ponuka platí do 29. 10. 2009 pri podpise Dodatku k Zmluve o pripojení na 24 mesiacov. Kompletné informácie nájdete na www.orange.sk, Zákazníckej linke 905 a na predajných miestach Orange Slovensko, a.s.

Príďte si teraz vyskladať svoj Paušál Snov s tisíckami minút na volania do Orangeu.
Veď ako prídavok vám dáme až 2500 minút a SMS-iek do všetkých sietí na 3 mesiace zadarmo.
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Priecestie už

opravili, ďalšie

ešte neplánujú
NOVÉ MESTO
Železnice Slovenskej republiky
opravili dlho kritizované železničné
priecestie na Račianskej a Jarošovej. 
Železnice začali s prácami na oprave
priecestia 27. augusta 2009. Išlo najmä
o zlepšenie úpravy podložia koľajníc,
aby bol prejazd autami omnoho
pohodlnejší a šetrnejší ako doteraz.
Mnohí vodiči sa sťažovali, že prejazd
priecestím je ako na tankodróme.
Priecestie dostalo napríklad tzv. gumo-
kovové panely, ale aj nový asfalt. Sta-
vebník pri tejto príležitosti zlikvidoval
aj tzv. vlečkovú koľaj na železničnom
priecestí, ktorá kedysi slúžila podniku
Mlyny a pekárne. Koľaj teraz nahradil
asfalt.
Železnice SR s podobnou rekonštruk-
ciou do budúcnosti zatiaľ nerátajú, v
prípade nutnosti však nevylučujú men-
šie opravné práce. (rob)

Župa pozýva do

divadiel, chce

sa prezentovať
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj pri-
pravil niekoľko podujatí, ktoré
budú prezentovať kraj, jeho aktivi-
ty, úspechy a kompetencie.
Jednotlivé aktivity budú v divadlách,
domovoch sociálnych služieb alebo v
ďalších zariadeniach. V piatok 11. sep-
tembra sa napríklad v Bratislavskom
bábkovom divadle predstavia klienti
domovov sociálnych služieb so svoji-
mi predstaveniami - DSS prof. Karola
Matulaya pre deti a dospelých: Cesta
okolo sveta, DSS Hestia: Zamrznuté
kvietky, DSS Senec: Tri hlúpe kačky,
DSS Báhoň: Trojruža. 
V sobotu 12. septembra 2009 zase
Divadlo Astorka/Korzo ´90 poskytne
zľavnené lístky všetkým záujemcom o
predstavenie Kentauri. (mm)

Vandali zanechali v Medickej záhrade

spúšť, samospráva zvažuje kameru
STARÉ MESTO
Boj s vandalmi je nekonečný a samo-
správy často márne hľadajú rieše-
nia, ako zabrániť vyčíňaniu výtržní-
kov. Najnovšie rozhodovanie stojí
pred staromestským úradom, ktorý
spravuje nedávno zničenú Medickú
záhradu.
Staromestský starosta Andrej Petrek sa
v pondelok stretol s veliteľom okresnej
mestskej polície, aby situáciu v Medic-
kej záhrade riešili. V piatok 4. sep-
tembra v noci ju totiž navštívili vanda-
li a zostali po nich vytrhané kvety zo
záhonov, rozkopané a vysypané smet-
né koše, poprevracané a rozbité
kamenné vázy a smeti porozhadzované
po tráve. Starosta spolu s mestskou
políciou zvažujú možnosť osadenia
policajnej kamery. 
Podľa informácií z miestneho úradu to
bude technicky možné. Dôležité je
nájsť peniaze a vhodné umiestnenie na
kamery, aby zachytili čo najväčšiu plo-
chu. Staromestský úrad však neuvažu-
je aj o nočnom strážení záhrady, preto-
že „je to veľmi nákladné“. Úrad dodal,
že samotná údržba záhrady stojí miest-
nu samosprávu ročne 116 000 eur.
Podľa informácií pracovníka bezpeč-
nostnej služby nie sú nájazdy vandalov
ojedinelé. Nedávno napríklad niekto
zapálil obsah dvoch veľkokapacitných
kontajnerov priamo v záhrade. Zapále-
nú suchú trávu a odpad v nich museli
potom hasiť privolaní hasiči. Neprí-
jemný bol aj prípad vypitvaného ježka,
ktorého strážnik našiel ráno v areáli
záhrady pri vchode. Bezpečnostná
služba pôsobí v Medickej záhrade
počas dňa, no napriek tomu sa aj za
denného svetla vyskytnú problémy. V
noci je záhrada bez ochrany a najmä
mladší výtržníci sa do nej dostanú cez
oplotenie. 
Osadenie kamery však asi nie je sto-
percentným riešením. Páchateľa by
musela zachytiť do tváre, ale ani to
nezaistí, že vandala niekto spozná.
Navyše, v noci by záhrada musela byť
osvetlená ako futbalový štadión, aby sa
v nej zachytil pohyb osôb. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

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

0905 234 615 � 4363 8184

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekli sa vám dvere?

Navrhovateľ Ing. Luděk Tomek - LT Projekt,
Šebrov, Česká republika, predložil zámer 

Nemocnica sv. Michala, a.s.
Do zámeru je možné nahliadnuť od 2. 9. do
23. 9. 2009 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V
elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 23. 9. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
8663/1,12-13,17,20-24; 8664; 8665/2-4;8666/1-
3; 8667/17; 8671-73; 8674/2-3; 8675-76 v lokali-
te na Cintorínskej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Staré
Mesto, územný obvod Bratislava I. Navrhovaný areál
lemuje z východnej strany Lazaretská ulica, zo západ-
nej strany je to areál školy, z južnej strany je objekt
ohraničený areálom Prešporskej kúrie a novostavby
obytného domu z Dunajskej ulice.
Účelom navrhovaného zámeru je modernizácia zdra-
votníckeho zariadenia - Nemocnice sv. Michala, a.s.,
na Cintorínskej ulici s cieľom poskytovania komplexnej
zdravotnej starostlivosti vybraným rezortným zložkám
ako i širokej verejnosti. V areáli tejto nemocnice sa
nachádza budova polikliniky, ktorá je zrekonštruovaná
a ostane i naďalej v pôvodnom stave. Budova jestvujú-
cej nemocnice, ktorá je v dezolátnom stave bude od-
stránená búracími prácami a na jej mieste sa navrhuje
nový monoblok nemocnice s väzbou na jestvujúcu poli-
kliniku. Nový objekt sa navrhuje ako osem podlažný, s
horizontálne oddelenými prevádzkami, pričom dve
podlažia majú byť podzemné (parkovacie podzemné
garáže - 228 stojísk) a päť podlaží nadzemných. Šieste
nadzemné podlažie bude ustúpené. Dopravné napoje-
nie bude realizované z Cintorínskej ulice.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 04/2010
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 11/2011

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, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
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

navrhovateľ Dopravný podnik Bratislava,
predložil zámer 

Trolejbusová trať Patrónka
- Vojenská nemocnica

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 2.
9. do 23. 9. 2009 na prízemí budovy Magi-
strátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.
1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Obvodnému úradu životného prostre-
dia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratisla-
va 4 do 23. 9. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc.
č. 21592/1, 22640/2, 23099/7, 9, 11-13, 15, 17,
25-31, 54-56, 59-60, 62-63, 67; 21633/1, 16,
21636/1, 21635/1 a 3890/1, 9, 11 v oblasti Pa-
trónky, k. ú. Staré Mesto, Karlova Ves a MČ Bratisla-
va - Staré Mesto a Karlova Ves, územný obvod Bra-
tislava I a IV.
Územie navrhovanej trate sa nachádza v oblasti
Patrónky (ul. Lovinského, Gaštanová, Valašská,
Mlynská dolina, Lamačská cesta, Vojenská nemocni-
ca, Suchomlynská) a Kramárov (ul. Limbová, Vlárs-
ka, Stromová, Pražská).
Účelom navrhovanej trolejbusovej trate Patrónka -
Vojenská nemocnica je vybudovať spätné prepojenie
trolejbusovej trate z obratiska pred Vojenskou
nemocnicou s križovatkou Patrónka po Lamačskej
ceste, jej prepojenie s existujúcimi trolejbusovými tra-
ťami smer Kramáre a smer Mlynská dolina. Výstav-
bou obojsmernej trolejbusovej trate na Lamačskej
ceste, v úseku Patrónka - Vojenská nemocnica, sa
dosiahne obojsmerné prepojenie s existujúcimi tro-
lejbusovými traťami z Mlynskej doliny a Kramárov.
Vybudovanie tejto trate umožňuje tiež zavedenie
linky prepojujúcej Vojenskú nemocnicu s centrom
mesta, predlžením linky končiacej v súčasnosti v
obratisku na Valašskej ulici.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 04/2010
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 09/2010
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NÁBYTOK A DOPLNKY 
SVETOVÝCH ZNAČIEK

www.design-house.sk
Ivanská cesta 26, Bratislava

Pozývame Vás na prehliadku vzorového bytu.

                       Už nie je dôvod váhať!
Výhodné ceny už len do 15.10.2009.

Príroda na dosah ruky.
Príjemné a komfortné byty v ideálnej lokalite v hlavnom 
meste s vynikajúcim spojením do centra, ale zároveň v 
lone prírody s výhľadom na panorámu Malých Karpát. 
Moderná architektonická koncepcia a použitie iba kvalit-
ných prírodných materiálov zabezpečí budúcim obyva-
teľom dlhodobé príjemné bývanie. Auto možno parkovať 
pred domom alebo v garáži v objektoch.
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TRH ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV

a súťaž v kreslení

„Nezabudni, škola 
začína v Avione!

  Vieš prečo.“   
Iba v Avione na vás čaká skvelá akcia 

– Trh  detských záujmových krúžkov 
z celej Bratislavy, na ktorom si vaše deti 

ľahko vyberú, čo by ich bavilo vo voľnom 
čase. A iba v Avione nájdete najväčší 

výber školských potrieb, detského 
oblečenia a všetkého, vďaka čomu sa vašim 

deťom bude v škole páčiť po celý rok.

V SOBOTU 12. 9. 2009 DO 18,00 HOD. 
V AVIONE PRI KLZISKU!

Avion BackTo BAnov 150x178.indd 1 3.9.2009 16:40

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

Zápis 24.8.-16.9.2009 viac na www.aveducation.sk
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PETRŽALKA
NA ĽUBOVNIANSKEJ ULICI zho-
rel luxusný jaguár. Auto s anglickou
ešpézetkou začalo horieť skoro ráno a
polícia rýchlo zistila, že požiar niekto
založil úmyselne. K zraneniu osôb
nedošlo, škoda sa však vyšplhala riad-
ne vysoko.

RAČA
NA RAČIANSKEJ ULICI vošiel
krátko po poludní do pobočky banky
neznámy páchateľ a pod hrozbou
použitia strelnej zbrane žiadal od pra-
covníčky peniaze. Tá mu ich z obavy o
svoj život dala a lupič ušiel z banky s
približne 1000 eur. Počas prepadu
nikoho nezranil.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
NA DONSKEJ ULICI prepadli taxi-
kárku. Popoludní približne o 16. h sa
páchateľ dal ako klient odviezť na spo-
mínané miesto. Tam po zastavení
vozidla žiadal od taxikárky peniaze a
pridal k tomu aj hrozbu nožom. Taxi-
kárka mu v obave o život a zdravie rad-
šej dala peňaženku s 51 eurami a
dokladmi. Vzápätí ju páchateľ vytlačil
von, sám si presadol za volant a s
vozidlom ušiel. K zraneniu počas lúpe-
že nedošlo. Policajný vyšetrovateľ už
obvinil 58-ročného Reinolda F. z
obzvlášť závažného trestného činu
lúpeže.

STARÉ MESTO
NA ZÁMOCKÝCH SCHODOCH
prepadli dôchodkyňu. Neznámy muž
ju za bieleho dňa zozadu sotil a zhodil
na zem. Žena spadla na schody, keď
chcela vstať, muž ju znovu udrel,
zobral jej kabelku a ušiel. Spolu s
dokladmi a kartami v nej mala takmer
sto eur. (mm)

Vianoce boli aj

niekoľko dní

bez hriechu 
My sme si jednoducho na svätú
Katarínu alebo najneskôr na Miku-
láša napísali príslušný počet čiarok
na kus papiera, pripináčikom sme
ho upevnili do skrine na vnútornú
stranu dverí a každý deň sme jednu
čiarku prečiarkli.
A kým vstup do nášho domu v letnej
sezóne poskytoval chlad, od Dušičiek
bol útulkom pred hmlou, vlhkosťou a
neskôr zimou. Na schodoch sa dalo
poznať, že v bytoch sa už kúri.
Neskôr sa pridávala vôňa ovocia,
ktoré mohli naše maminky kupovať
len po troške, podľa stavu finančných
zásob. Ešte neskôr schodište pozna-
menávala vanilka, strúhaný kokos,
doma varená čokoláda a nastrúhaný
perník. A napokon ste našli na scho-
doch utrúsenú ihličku alebo celý ulo-
mený konárik. A to bol znak, že už
musíte byť naozaj dobrý, lebo čo keď
to Ježiško uvidí?
Radšej sme akože pomáhali v kuchy-
ni pri pečení a učili sa s mamičkou
spievať ľudové aj vianočné piesne,
lebo rádio v tomto adventnom čase
týchto rokov hralo len budovateľské
piesne a v slohoch sa nesmelo písať o
Vianociach, ale len o Zimných sviat-
koch.
- Nemôžeš si to pamätať, - vravela mi
neraz najstaršia sestra Anna a jej hlas
znel aj vtedy mazlivo, a preto o to
odpornejšie.
- Ale si to pamätám. Napravo sedel
ocko, oproti mne maminka a vedľa
nej Madlénka a pri mne Frederika a
Lukáš ešte nebol na svete a neviem,
kde bol Ján, lebo toho nevidím. No
vidím, ako svieti stromček a ako mám
tri podušky pod zadkom a na zem
strašne ďaleko.
- Nemôžeš si to pamätať, - zamedova-
la sestra ešte príkrejšie.
- Ale asi si to pamätá, lebo to bolo
presne tak, - chytila mi stranu mama.
A ja prisahám - vážne si to pamätám.
Pamätám si všetky Vianoce od tej
chvíle, čo som poldruharočný sedel
po prvýkrát pri spoločnej večeri.
Z niektorých Vianoc si pamätám
menej, z niektorých viac, zo všetkých
však mám v nose stále tú vôňu žera-
vých oceľových kachlí, pečiva,
stromčeka, vyprážaného kapra a
kompótov a ovocia, tohto všetkého,
čo aj v najväčšej biede vedela naša
maminka doslova vyčarovať.
To všetko je však len obyčajná kulisa,
z ktorej by sa možno maliar či sklada-
teľ zbláznil, ale celkom iste by nedo-
kázal aj tak znázorniť a vypovedať to
najdôležitejšie: Zvykli sme si tesne
pred poludním Štedrého večera obeh-
núť schodisko a zavinšovať všetkým
susedom.
A potom sa celý svet pre nás úplne
stratil. A niekoľko dní sme žili vo
svete, kde nebolo žiadneho hriechu,
strachu a opatrnosti. A tatko nahlas
čítal z nových kníh, čo vysypal Ježiš-
ko pod stromček, ale nebolo predtým
treba napechovať piliniačky a z rohu
voňal stromček a zo stola kakao a
pečivo. Gustav Bartovic

z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Komíny na hrade nie sú zbytočné
Pred pár týždňami sa nad strechami
kráľovského paláca na Hrade objavi-
li komíny. Niektorí to prijali ako
samozrejmosť, iní sa čudovali, prí-
padne kritizovali. Jedna pani sa pri
pohľade na prvé dva z nich, viditeľné
z Mudroňovej ulice, rozčúlila. Vraj
načo sú zbytočné komíny na budove s
ústredným kúrením. 
Nevedela, že komíny nie sú vždy len na
to, aby z nich v zime stúpal do výšky
viditeľný dym. Môžu byť aj súčasťou
odvetrávacieho systému alebo zdrojom
nasávania čerstvého vzduchu do paláco-
vých priestorov. 
Na všetkých pohľadoch na hradný palác
pred požiarom 1811 možno komíny zre-
teľne vidieť. Pri prestavbách paláca od
15. do konca 18. storočia sa umiestnenie
komínov niekedy menilo. Záležalo to na
potrebe vykurovania miestností vo všet-
kých podlažiach paláca. Po požiari 1811
časť paláca s povolením veliteľa hradu
rozobrali, aby z kvalitného stavebného
materiálu postavili domy na blízkych
uliciach Podhradia. Vtedy postupne
zanikli už nepotrebné komíny. 
Len jeden prežil celé obdobie, v kto-
rom sa palác rozpadával. Bol to komín
pristavaný pravdepodobne v 17. storo-
čí k severovýchodnému nárožiu juho-
západnej veže paláca (Korunná veža),
rovnako vysoký ako najvyššie osemu-
holníkové podlažie veže. Nikomu
nezavadzal, dal sa obnoviť. Vtedajší

projektanti a pamiatkari si však neve-
deli predstaviť, čo s ním. Tak ho dali
zničiť, ako aj iné dovtedy zachované
súčasti Hradu (cisárska zbrojnica zo
17. storočia, dôstojnícke byty z 18. sto-
ročia, štukatúry v paláci z druhej polo-
vice 18. storočia, časť opevnenia z 19.
storočia).
Komíny sú veľmi dôležitou súčasťou
každej historickej architektúry, najmä
objektov, ktoré pôsobia z diaľky svojou
siluetou. Príkladom je hrad Červený
kameň, ktorý by bez komínov pôsobil
ako obyčajná kulisa. 
Komíny bývali v minulosti zdôrazňova-
ným prvkom na streche budovy. Mimo-
riadne veľkú pozornosť im venovali
architekti divadelných stavieb Felner a
Hellmer, ktorí pôsobili v druhej polovi-
ci 19. storočia vo Viedni. Postavili
desiatky reprezentačných divadelných
budov v celej strednej Európe a na Bal-
káne. Aj Mestské divadlo v Prešporku,
ktoré bolo v roku 1948 poštátnené
(Opera SND). Organickou súčasťou
jeho architektúry boli štyri dekoratívne
komíny na nárožiach múrov, ktoré nesú
impozantnú kupolovitú strechu nad
javiskom. Kvôli nim je kupola na náro-
žiach zrezaná, takže spočíva na osemu-
holníkovom pôdoryse. 
Počas modernizácie budovy pred štyrid-

siatimi rokmi komíny zbytočne odstrá-
nili, hoci nemali len funkciu dymovo-
dov. Mali výraznú dekoratívnu funkciu
a navyše staticky vyvažovali kupolovité
zastrešenie javiska, ako ťažké kamenné
fiály oporného systému gotických kate-
drál. 
Originálne komíny zo strechy Prima-
ciálneho paláca zmizli krátko po roku
1903. Cenné historické kachľové pece z
18. storočia zostali v interiéroch zacho-
vané, ale keď v novostavbe vedľa palá-
ca zriadili kotolňu ústredného kúrenia,
historické komíny zbúrali. V úzkom
priestore pri paláci postavili mohutný
„továrenský” komín novej kotolne. Aj
ten je už skoro tridsať rokov zbúraný.
Podobný tehlový továrenský komín
zariadenia na zohrievanie vody pre
židovský rituálny kúpeľ na Baštovej
ulici je vo dvore zachovaný, hoci
nefunkčný. 
S niekoľkými malými zmenami, vyvo-
lanými nálezmi starších architektonic-
kých detailov, sa dnes kráľovský palác
prezentuje v historickej tereziánskej po-
dobe. K nej patrí aj množstvo komínov
nad strechami, rovnako ako na terezián-
skych stavbách vo Viedni, v Luxembur-
gu, v Innsbrucku, v Prahe, a na iných
miestach. Tie poskytli aj predlohy na
dekoratívne horné ukončenie zrekon-
štruovaných komínov bratislavského
hradného paláca.  Štefan Holčík

FOTO - autor
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

Vyskúšajte, ako chutí rýchlosť
BRATISLAVA
Čo by ste povedali, keby vám
niekto požičal na dva mesiace
nové auto a povedal, že na ňom
môžete jazdiť koľko len chcete?
A keby sa ozval niekto, že vám dá
na skúšku internet s rýchlosťou
svetla a vy s ním môžete zadarmo
dosýta surfovať? Presne to teraz
ponúka Orange. 
Vyskúšajte si na dva mesiace
FiberNet úplne bezplatne a otestuj-
te si priamo u seba doma, aké to je,
surfovať rýchlosťou svetla. Nebu-
de vás to stáť ani cent. Nielen, že
neplatíte mesačný poplatok, ale nič
vás nebude stáť ani inštalácia či
potrebné zariadenia a ak chcete, po
dvoch mesiacoch môžete pokojne
a bez platenia zmluvu zrušiť. Keď
sa však s FiberNetom zoznámite,
už sa s ním zrejme nebudete chcieť

nikdy rozlúčiť. A okrem toho, ak sa
rozhodnete aj bez skúšania, s
FiberNetom teraz máte možnosť
získať kupón v hodnote 100 eur

(3012,60 Sk), ktorý vám po troch
mesiacoch preplatíme v hotovosti.
Viac informácií nájdete na
www.orangedoma.sk.
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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



HOKEJ
Hokejistov HC Slovan Bratislava
čaká atypická sezóna. Už začiatok
vlaňajšej bol trochu iný, než obyčaj-
ne, pretože do Bratislavy zavítala
Tampa Bay, ktorej príchod vyvolal
ošiaľ medzi hokejovými fanúšikmi.
Tento rok je zase o presune Slovana
do Ružinova a iný bude aj úvod celej
sezóny, v ktorom si Bratislavčania
najskôr užijú výjazdy za súpermi a
doma nastúpia až 27. septembra
2009 proti Skalici. 
Zverenci trénera Antonína Stavjaňa
začnú svoju púť po Slovensku v Spiš-
skej Novej Vsi, kde ich 11. septembra
čaká domáci ligový nováčik. „Úvod
proti nováčikovi je vždy zložitejší, ako
proti mužstvu, s ktorým sa stretávate
častejšie,“ priznáva Antonín Stavjaňa a
pokračuje: „Vládne tam veľké nadše-
nie a vždy to býva zložité, či už hráte
doma alebo vonku.“
Podľa jeho slov väčšie starosti mu však
robí blok úvodných piatich duelov na
súperových ľadoch. „Nebude to ideál-
ne, rovnako ako odvetný blok piatich
zápasov na domácom štadióne. Nie je
to dobré pre nás, hráčov, ani pre fanú-
šikov. Zmenilo to aj našu prípravu.
Keďže sme zmenili rozmery hracej
plochy, tak sme rátali s tým, že pri
stretnutiach doma sa budeme pripravo-
vať viac na hlavnej ploche a pred
zápasmi vonku na tréningovej ploche.
S tým však už nič nenarobíme, tak to je
dané a bude zbytočné sa tým viac
zaoberať,“ tvrdí Antonín Stavjaňa.
Kormidelník Slovana si z vlastnej
kariéry nepamätá podobnú sériu, aj
keď vie, že v nedávnej minulosti to
zažili Popradčania, v Česku Pardubice
či České Budějovice. „Žiadnemu z
týchto mužstiev to však nesvedčalo,“
varuje. Vie, že najhoršie by bolo spo-
liehať sa na to, že prípadné straty z
týchto duelov sa doma vymažú: „To by
bolo zlé. Ťažko môžete rátať s tým, že
doma päťkrát za sebou vyhráte. To sa
málokomu podarí. V úvode treba jed-
noducho bojovať o každé víťazstvo.
Všetky body majú svoju cenu.“
Slovanisti sa v minulosti často sťažova-

li na slabších súperov v príprave, tohto-
ročná bola presne opačná. „Naozaj som
s ňou veľmi spokojný. Sám som si želal
čo najťažších súperov a najmä ruské
mužstvá nás poriadne preverili. Jediná
škoda, že nie vždy sme hrali kompletní.
Na druhej strane dostali šancu juniori a
získali dôležité skúseností,“ pochvaľo-
val si Antonín Stavjaňa a pridal postreh:
„Po podobných stretnutiach bolo
vidieť, že chlapci získali väčšie sebave-
domie. Na turnaji v Košiciach som
videl väčšiu pohotovosť, ruské tímy sú
extrémne silné a časom sa im jednodu-
cho prispôsobíte.“
Na tom istom turnaji proti Liptovské-
mu Mikulášu však slovanisti ukázali aj
svoju inú tvár: „Asi pätnásť minút sme
hrali výborne, zápas sme zlomili, no
potom sa naši hráči prispôsobili súpe-
rovi, jeho štýlu hry,“ spomína Antonín
Stavjaňa. 
Z minulosezónneho kádra odišlo pät-
násť hráčov, prišli noví, takže v Slova-

ne sa vlastne buduje nové mužstvo. Aj
to bolo jedna z výzev, ktorá stála pred
Antonínom Stavjaňom: „Úloha pred
sezónou bola už dopredu jasná. Prebu-
dovať celé mužstvo, dať doň nových
hráčov, ponúknuť im šancu. Teraz by
bolo dobré, aby súčasný káder mohol
spoločne pracovať čo najdlhšie. Aby
dostal priestor. Hráči majú pred sebou
veľkú budúcnosť, o tom som presved-
čený, sú talentovaní, verím, že sa v lige
predajú. V priebehu roka -dvoch by
mali stabilne hrávať a vybudovať si
silnú pozíciu. Malo by to byť jadro
budúceho veľkého mužstva.“
Fanúšikovia, ale aj funkcionári však
veria, že klub aj v tejto sezóne zaútočí
na titul: „Určite máme čo najvyššie
ciele, ale nerád by som hovoril o kon-
krétnom umiestnení. Skôr chceme
nastoliť určitý trend, ukázať agresívny,
rýchly hokej. Pokiaľ s ním uspejeme a
potešíme divákov, budeme radi,“ dodal
Antonín Stavjaňa. Dušan Blaško

Fanúšikovia

stále stoja pri

svojom Slovane
FUTBAL
Posledné stretnutia futbalového ŠK
Slovan síce nepotešili jeho fanúšikov,
ale neznamená to, že priaznivci bela-
sých opúšťajú svoj klub.
Naopak, na stretnutí tých najvernejších
sa odhlasovalo, že fanúšikovia poces-
tujú na nedeľňajší zápas do Dunajskej
Stredy. Okrem toho by sa skupinka naj-
vernejších mala stretnúť s hráčmi a
prediskutovať si prístup futbalistov k
stretnutiam, prípadne ich ochotu bojo-
vať za Slovan. (db)

Hádzanári už

začali svoje 

najvyššie súťaže
HÁDZANÁ
Najvyššie súťaže hádzanárov a
hádzanárok nečakali na jeseň a po
víkende majú za sebou svoje prvé
kolá.
Jediným bratislavským zástupcom v
Extralige mužov je ŠKP Bratislava.
Nástupca „Červenky“ by mal patriť k
tímom, ktoré majú ponaháňať Prešov
na jeho ceste za majstrovským titulom.
ŠKP v 1. kole cestoval do Nových
Zámkov, kde prehral 31:35. Hrací sys-
tém Extraligy vytvorí základná časť,
ktorá sa hrá štvorkolovo, prvé štyri
družstvá postúpia do play-off. 
V najvyššej slovenskej súťaži žien
obhajuje titul ŠKP. Druhý bratislavský
zástupca, Inter, čaká po šiestich rokoch
obnovená premiéra v najvyššej súťaži.
Žlto-čierne sa vracajú medzi elitu po
šiestich rokoch. V Interlige sa predsta-
ví 12 klubov, šesť zo Slovenska a
Česka. Základná časť je 22-kolová sys-
témom doma - vonku. Nadstavbou
bude národné play-off s účasťou šty-
roch najlepších tímov. (mm)
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Stolní tenisti

ŠKST mieria 

do Španielska
STOLNÝ TENIS
Začiatkom októbra (3.-4.) čaká stol-
ných tenistov ŠKST II. fáza Pohára
ETTU mužov 2009/2010. 
Turnaj odohrajú v Španielsku a nedáv-
ny žreb rozhodol, že v 7. skupine sa
stretnú so Sdušorom Nižnyj Novgorod
(Rus.), Bombons Blasi Xaloc Olesa
(Šp.) a Nord Doneck (Ukr.). Do 3. kola
v Olesa de Monserrat postúpi iba víťaz
„Na prvé počutie vyzerá skupina z
nášho pohľadu priechodne," povedal
pre agentúru SITA šéf bratislavského
ŠKST Štefan Kobes. (mm)

Dostihy majú

svoje ťaháky 

aj v septembri
DOSTIHY
Dostihová sezóna sa kráti, ale na
petržalskom Závodisku sa ešte vôbec
nechystajú na tohtoročnú rozlúčku.
V septembri sa tam konajú hneď
dvoje významných dostihov.
Prvé nedeľňajšie popoludnie bude 13.
septembra 2009, keď sa návštevníci
môžu tešiť na OAKS, Cenu BBAG
Baden-Baden, (2r, rovina Listed,
1400). Okrem medzinárodných dosti-
hov sa deti môžu zadarmo povoziť na
malých športových koníkoch, pripra-
vene sú aj veštkyne, kozmetická firma
prispeje radami pre dámy, či vyčarí
podobu zvieratiek na detských tvárič-
kách. Súčasťou bude aj zaujímavý
sprievodný kultúrny program.
O štrnásť dní, 27. septembra 2009, sa
koná Saint Leger, Karpatská cena
(2rkž, rovina Listed, 1600 m), Cena
zimnej kráľovnej (2rk, rovina I. kat.,
1600 m). Okrem dostihov sa diváci
môžu zoznámiť s históriou a tradíciami
obcí Jarovce - Rusovce - Čunovo.
Popoludnie spestrí kultúrno-spoločen-
ský program, či cvičenia a ukážky hasi-
čov, chýbať nebude ani kozmetika...
Obe popoludnia sa začínajú o 14.00 h,
kupón na 10. strane využite ako voľnú
vstupenku! (kom)

V piatok začínajú hokejisti HC Slovan

novú sezónu, prežijú ju v Ružinove

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.skNa turnaji v Košiciach podával dobré výkony aj obranca Lukáš Bohunický
(v súboji s košickým Švédom Henrikom Hoglundom). FOTO - SITA
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Koncert Petra Nagya 
a skupiny
programom sprevádzajú 

Deň otvorených dverí 
na projekte Rezidenčný komplex 
Rača Vineyards 19. 9. 2009

Petra Polnišová a Juraj Mokrý

Viac informácií na 
www.skanska.sk/reality

Vstup na koncert iba s touto pozvánkou! 
Program Vám prináša spoločnosť Skanska Reality SK a Funrádio. 

Viac informácií na www.skanska.sk/reality. 

Mediálny partner
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Balet Gala 2009

podporí liečbu

rakoviny
BALET
Balet SND uvedie 17. septembra
2009 o 19.00 h v novej budove SND
na Pribinovej ulici benefičné pred-
stavenie špičkových svetových balet-
ných umelcov pod názvom Balet
Gala 2009. 
Zo známych zahraničných sólistov,
ktorí vystúpia v Slovenskom národ-
nom divadle, môžeme spomenúť na-
príklad Zhan Jian a Hao Bin (Čínsky
národný balet, Peking), Joel Carreńo a
Yolanda Correa (Kubánsky národný
balet, Havana), Igor Kolb a Jekaterina
Osmolkina (Mariinske divadlo, Petro-
hrad), Anna Tsygankova (Het Na-
tional Ballet, Amsterdam), Aleszja
Popova, Enikö Somorjai, Bence Apáti
a členovia Maďarského národného
baletu z Budapešti, sólisti a zbor Bale-
tu SND. 
Medzi účinkujúcimi nebude chýbať
Francesco Nappa, bývalý tanečník
Nederlands Dans Theater, vynikajúci
slovenský tanečník Jozef Varga
momentálne angažovaný ako sólista
Het National Ballet (Amsterdam) a
tanečníci vynikajúceho súboru Compa-
ńia Nacional De Danza, Madrid, ktorý
vedie svetoznámy choreograf Nacho
Duato.
Baletní umelci svojím vystúpením
podporia činnosť popredného ústavu
pre liečbu onkologických ochorení na
Slovensku - Národného onkologického
ústavu. (dš)

Prehliadka 

Projekt 100 

má 15. ročník
FILM
Bratislava je od 10. septembra 2009
súčasťou nekomerčnej filmovej
prehliadky Projekt 100. Vo vybra-
ných filmových kluboch budú do
konca roku premietať filmy, ktoré
sa kvalitou a nekomerčným zame-
raním zaraďujú vo svetovej kine-
matografii medzi výnimočné.
Pôvodným zámerom bolo, aby sa v
priebehu desiatich rokov vo filmo-
vých kluboch premietlo 100 výnimoč-
ných a pre svetovú kinematografiu
zásadných filmov. Počas 15. ročníka
ich počet vzrastie na 150 titulov.
Tento rok to budú obnovené pre-
miéry reštaurovaných klasík Psycho,
Sedem samurajov, Upír Nosferatu,
Dom obesenca a z aktuálnych sní-
mok budú uvedené Medzi stenami,
Mlčanie Lorny, Rembrandtova Noč-
ná hliadka, Prach času a argentínska
Anténa. 
Filmy budú premietať vo filmových
kluboch Nostalgia, Mladosť, Charlie
Centrum, Dom kultúry Lúky a v
Klube Za Zrkadlom. (dš) 

V Primaciálnom

paláci zaznie

japonská hudba
HUDBA
V Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca odohrajú 19. septembra 2009
o 19.00 h koncert Vokálne origami,
na ktorom zaznie japonská zborová
hudba, vystúpi ženský zbor Mae-
bashi a spevácky zbor Technik.
Japonské ľudové piesne, súčasná eu-
rópska a japonská zborová tvorba. To
všetko tvorí dramaturgiu koncertu
ženského speváckeho zboru Maeba-
shi a Speváckeho zboru Technik. 
Program koncertu tvoria staré japon-
ské piesne, súčasná japonská a eu-
rópska vokálna tvorba. Spev doplní
stará japonská poézia v preklade Iva-
na Rumánka. Vstup je voľný. (dš) 

HUDBA
Medzinárodný hudobný festival
Konvergencie si počas desiatich
rokov svojej existencie získal poslu-
cháčov nielen v Bratislave, ale na
celom Slovensku. Do jubilejného 10.
ročníka vstupuje s bohatou ponukou,
v ktorej priblíži publiku od 17. do 20.
septembra 2009 kvalitné koncerty z
oblasti komornej hudby. 
Slávnostný koncert k desiatemu výro-
čiu festivalu odznie 17. septembra o
18.30 h v Design Factory. Koncert bude
spomienkou na hudobných géniov
Haydna a Mendelssohna. Výnimoč-
nosť večera umocnia prítomnosť skve-
lého britského violončelistu Roberta
Cohena a premiéra nového diela Jevge-
nija Iršaia skomponovaného pre Jozefa
Luptáka. 
V ten istý večer odohrajú aj divadelné
predstavenie rumunského spisovateľa
maďarského pôvodu Andrása Viskyho
Júlia - Dialóg o láske. Silný umelecký a
emocionálny zážitok, podfarbený hud-
bou Dmitrija Šostakoviča, Alfreda
Schnittkeho a Arvo Pärta môžete zažiť
o 21.00 h. 
Bratislavská noc komornej hudby sa
začne 18. septembra o 18.30 h. Zaznejú
kompozície prešporských rodákov
Johanna Nepomuka Hummela a Ernő
Dohnányiho, hudba Gustava Mahlera a
diela českých klasikov 20. storočia
Leoša Janáčka a Bohuslava Martinů. 
0 21.30 h sa v hudobnej kompozícii

World downside up stretnú excelentní
talianski hudobníci pod vedením ame-
rického trubkára J Kyle Gregoryho.
Koncert pre deti bude 19. septembra o
16.00 h. Najmenších privíta Ivan Šiller
so svojimi hosťami. Všetky spomenuté
koncerty budú v Design Factory. 
The Dowland Project, ktorý môžete
zažiť 19. septembra o 19.30 h v Jezuit-
skom kostole, prináša originálny a pod-
manivý pohľad na gregoriánske nápe-
vy, dávne piesne o láske, motetá a ďal-
šie skladby starých majstrov. Uspávan-
ky - nočný koncert bude 19. septembra
o 21.30 h v Klariskách. Skladateľ Vla-
dimír Godár pripravil po ruských uspá-
vankách ďalší exkluzívny premiérový

koncert z uspávaniek skladateľov rôz-
nych národov. 
V nedeľu 20. septembra o 18.00 h sa
môžete tešiť na Allegro Brillante v
Design Factory. Koncertné diela sú
plné hravosti a expresie v inšpirujúcom
hudobnom dialógu špičkových sloven-
ských a zahraničných interpretov. 
Na záver Konvergencií 20. septembra
2009 o 20.00 h je v Design Factory pri-
pravený program Collegium Musicum
Special. V rámci aktuálneho comebac-
ku legendy zaznejú skladby, ktoré sú
pre mnohých z nás symbolom slobody
a stále prinášajú radosť svojou geniál-
nou nadčasovosťou. (dš)

FOTO - Daniela Rusnoková

Medzinárodný festival Konvergencie 

vstupuje do jubilejného 10. ročníka

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Navštívte náš showroom matracov a doplnkov znaèky PerDormire.

Galvaniho 7 v BratislaveNájdete nás na
www.perdormire.skOtvorené denne od  10:00 do 21:00

Vyskúšajte jedineèný Ergocheck - prístroj, ktorý jednoducho a presne urèí ideálny
matrac pre váš prvotriedny spánok.

Fotografie Petra Procházku predstavia

históriu V-klubu a jeho známych hostí
VÝSTAVA
V Stredoeurópskom dome fotografie
na Prepoštskej 4 sa výstavou Véčko -
legendy klubu vrátili o niekoľko
desaťročí späť. Fotograf Peter Pro-
cházka tu vystavuje fotografie z čias,
keď to vo V-klube skutočne vrelo.
Zaznamenal na nich atmosféru
šesťdesiatych rokov minulého storo-
čia.
V-klub otvorili na Námestí SNP v dru-
hej polovici šesťdesiatych rokov, teda
v čase uvoľnenia politických tlakov.
Čiernobiele fotografie Petra Procházku
predstavujú jednak portréty umelcov a
ďalších osobností, ktoré boli alebo

medzičasom sa stali legendami. Rov-
nako však rozprávajú príbehy V-klubu,
ktorý sa pre svoju atmosféru sám stal
legendou. 
Snímky zaznamenávajú najmä spon-
tánnosť a uvoľnenosť, pohodovú at-
mosféru, ktorá sa rozprestierala V-klu-
bom v čase stretnutí pri kvalitnej
hudbe či spoločenských posedení.
Fotografie zachytávajú časové sledy
jednotlivých udalostí a stretnutí v
klube, plnia teda svoju dokumentárnu
funkciu, na druhej strane v plnej miere
spĺňajú aj kritériá kvalitného umelec-
kého diela. 
Peter Procházka začal fotiť vo Véčku

ako šestnásťročný a stal sa dvorným
fotografom klubu. Tu sa naštartovala
jeho kariéra, postupne sa etabloval na
fotografa umeleckých podujatí. 
Pri Procházkových snímkach sa opäť
plnými dúškami nadýchnete slobody
a čerstvého vzduchu, ktoré priniesli
šesťdesiate roky a zároveň sa môžete
presvedčiť, akí fešáci a krásavice
boli kedysi umelci, ktorým dnes už
síce pribudlo pár šedín, ale šarm,
humor a noblesa z nich nikdy nevy-
prchali. 
Výstava Véčko - legendy klubu v Stre-
doeurópskom dome fotografie potrvá
do 4. októbra 2009. (dš)

SEMESTRÁLNE JAZYKOVÉ KURZY

Aj, Nj, Šj, Fj, Tj
50 h         od 94 € (2832 Sk)

Výučba prebieha: 
Mlynská dolina, Petržalka, Ružinov
Kurzy sú akreditované MŠ SR.
Semester začína 5. 10. 2009

ReVA a AKADEMOS
02/ 6542 3186, 

6542 5843
reva@reva-akademos.sk
www.reva-akademos.sk

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU
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Odložíš 
pneumatiky?
Neverím.

Program nájdeš na www.bratislava.sk
Pod záštitou primátora Andreja Ďurkovského 

16. - 22. september Európsky týždeň mobility 2009
22. september Deň bez áut

Stavebné sporenie vní-
majú klienti v dnešných
neistých časoch ako
bezpečný prístav pre
svoje peniaze. Svedčí o
tom aj rastúci záujem o
sporivé produkty Wüs-
tenrot stavebnej spori-
teľne. Okrem mimo-
riadne vysokého zhod-
notenia svojich úspor
môžu klienti tejto sta-
vebnej sporiteľne získať
aj celý rad ďalších

výhod. Tie plynú so spolupráce so sesterskou Wüs-
tenrot poisťovňou. O rozhovor na túto tému sme
požiadali Petra Murgaša, ktorý je krajským riadite-
ľom spoločnej odbytovej siete Wüstenrot poisťovne
i stavebnej sporiteľne pre Bratislavský kraj.

Wüstenrot poskytuje na svojich pobočkách okrem
stavebného sporenia aj kompletné poradenstvo a
predaj poistných produktov. Aké výhody z toho
plynú pre vašich klientov?
- V prvom rade je to úspora času, keďže naši klienti
nemusia navštevovať viacero pobočiek, aby získali kom-
pletný finančný servis. Všetko potrebné, od založenia
zmluvy o stavebnom sporení, cez získanie výhodného
stavebného úveru až po životné poistenie či poistenie

splácania úveru nájdu na jednom mieste, tak povediac
pod jednou strechou. Je tomu tak vo všetkých našich vyše
150-tich obchodných zastúpeniach po celom Slovensku.
Znamená to, že ak už klient príde na ktorékoľvek Wüs-
tenrot centrum alebo obchodné zastúpenie, bude mu
poskytnuté poradenstvo k produktom stavebnej sporiteľ-
ne, ako aj poisťovne v rovnakej kvalite. 

Stavební sporitelia, ktorí sa rozhodnú zabezpečiť
do budúcnosti svoje deti, napríklad formou rodin-
ného sporenia Krôčik, získajú zdarma aj balík
poistenia. Ide teda o prvé stavebné sporenie pre
deti aj s poistením. Existujú aj ďalšie podobné
výhody plynúce zo spolupráce s Wüstenrot pois-
ťovňou? 
- Áno, napríklad v rámci medziúveru poskytujeme pois-
tenie pre prípad smrti poberateľa úveru za výhodnejšiu
cenu a túto ponuku plánujeme od jesene rozšíriť aj na
poistenie pre prípad straty zamestnania, dlhodobej
práceneschopnosti a invalidného dôchodku. 

Aký je momentálny záujem o produkty stavebné-
ho sporenia? Dalo by sa očakávať, že v súčasných

neistých časoch budú klienti práve stavebné spo-
renie vnímať ako istotu - ako určitý bezpečný prí-
stav pre svoje úspory. Je tomu tak? 
- Áno doslova, pretože až 70% nových zmlúv o staveb-
nom sporení tvorí Sporenie ISTOTA. Klienti vyhľadávajú
tento produkt najmä kvôli vysokému zhodnoteniu vkla-
dov hneď v prvom roku. Okrem bežného úroku 2 %
p.a. a štátnej prémie 12,5 % môžu totiž získať aj extra
úrokový bonus až do výšky 4 %. Veľmi žiadané sú aj
naše krátkodobé produkty BONUS Vklad, kde ako jedi-
ní ponúkame stavebné sporenie na 2 alebo 3 roky.
Sklon k sporeniu je teda evidentný. Zároveň si čoraz
viac ľudí uvedomuje aj ďalšiu výhodu stavebného spo-
renia, ktorou je možnosť získania stavebného úveru s
úrokovou sadzbou len 3 %. Túto sadzbu má pritom
klient garantovanú po celú dobu splácania. V súčas-
nosti ide o najvýhodnejšiu formu financovania býva-
nia na slovenskom trhu. 

A ako ovplyvňuje kríza váš druhý dôležitý segment
- poistenie? Zmenil sa napríklad pomer v akom
klienti siahajú po rizikovom, kapitálovom a inves-
tičnom životnom poistení? O ktorý produkt je naj-
väčší záujem?
- V priebehu posledného kvartálu roku 2008 a prvých
dvoch kvartálov roku 2009 nepozorujeme žiadne
zásadné zmeny v pomere medzi dojednávanými pro-
duktmi kapitálového, rizikového a investičného poiste-
nia. Jednoznačne najväčší záujem majú i naďalej klien-

ti Wüstenrot poisťovne o náš najúspešnejší produkt -
Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok.
Tento produkt je stále najpredávanejším z produktov
životného poistenia, nakoľko i v čase finančnej krízy
ponúka klientom možnosť využiť jeho výnimočnú širokú
flexibilitu.

Wüstenrot poisťovňa je aktívna aj v oblasti povin-
ného zmluvného poistenia. Ako sa vyvíja počet
poistných zmlúv a aké novinky ste priniesli v tomto
roku? 
- V prvom polroku 2009 zaznamenávame každým
mesiacom rast počtu uzavretých poistných zmlúv na
povinné zmluvné poistenie. Pre porovnanie: v júni si vo
Wüstenrot poisťovni uzavrelo zmluvu na PZP o 71% viac
ľudí ako v januári 2009. Nárast súvisí nepochybne s
vlnou predaja nových áut, ktorá prišla po jarnom
období šrotovného, ale aj s naším novým produktom
povinného zmluvného poistenia. Klientov oslovujeme
novými sadzbami podľa počtu kW, výhodnými cenami
pre bezškodových vodičov a klientov Wüstenrot poisťov-
ne, ale napríklad aj bonusom vo forme úrazového
poistenia s ochranou 35 000 zdarma.

Stavebné sporenie a poistenie Wüstenrot teraz ešte výhodnejšie
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SOBOTA 12. septembra
� 7.00 - 19.00 - Výšľap na Devínsku
kobylu, III. Ročník, ul. P. Horova, De-
vínska Nová Ves
� 11.00 - 90-te roky, Harley Bar& Res-
taurant, Rebarborová 1/a
� 14.00 - Skús to s nami!, výtvarno-tvo-
rivé dielne s využitím, rôznych výtvar-
ných techník, M klub, Rovniankova 3
� 18.00 - Aligator rock night, populárna
hudba, Aligator Rock Pub, Laurinská 7
� 19.00 - Štúdio pantomímy pri
Divadle a.ha, Večer pantomímy, účin-
kujú: Juraj Benčík a kol., divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - Tancovali naši vašim, komor-
né tanečné divadlo, vystúpenie umelec-
kého súboru SĽUK k 60. výročiu zalo-
ženia, Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - R. Polák: Kentauri, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 21.00 - NU, Nu Spirit, Medená 16
� 22.00 - Vermin 4, Sub Club, Nábr.
arm. gen. L. Svobodu

NEDEĽA 13. septembra
� 10.00 - Gašparko, hudobno-tanečná
rozprávka, vystúpenie umeleckého
súboru SĽUK k 60. výročiu založenia,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 10.30 - Nedeľné matiné, Fórum mla-
dých talentov, Lukáš Kmiť, viola, Janet-
te Katinová - Šingerová, klavír, pro-
gram: Johannes Brahms, Jana Kmiťová,
Paul Hindemith, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Rozprávkové šťastíčko, Di-
vadielko Dunajka, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 16.00 - J. Benčík a kol.: Cirkus
Insect, chrobáčiková vtipná pantomíma
pre deti od 4 rokov, divadlo a.ha, Škol-
ská 14

� 16.30 - Detská divadelná scéna, Veľ-
ká sála Istra Centra, Hradištná 43, De-
vínska Nová Ves
� 19.00 - Obrázky zo Slovenska, ta-
nečno-filmové predstavenie, vystúpenie
umeleckého súboru SĽUK k 60. výročiu
založenia, Nová scéna, Kollárovo
námestie

PONDELOK 14. septembra
� 11.00 - O poslednom dunajskom
vodníkovi, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 21.00 - SweetCup, kluby a disco, Nu
Spirit, Medená 16
� 22.00 - Indie Hits, kluby a disco, Sub
Club, Náber. Arm. gen. L. Svobodu

UTOROK 15. septembra
� 18.00 - Grexa unplugged, populárna
hudba, Aligátor Rock Pub, Laurinská 7
� 21.00 - Soulmatez, kluby a disco, Nu
Spirit, Medená 16

STREDA 16. septembra
� 10.00 - Tajomstvá knihy, autorské
čítania, cyklus literárnych podujatí a
stretnutí so spisovateľmi pre ZŠ a SŠ,
DK Lúky, Vigľašská 1
� 10.00 a 14.00 - O poslednom dunaj-
skom vodníkovi, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Medzinárodný deň demo-
kracie, prednáška spojená s diskusiou,
Seminárna sála UK, Klariská 5
� 15.00 - Kumihimo, splietanie nití te-
chnikou kumihimo, M klub, Rovnianko-
va 3
� 18.00 - Mg3p, populárna hudba, Ali-
gátor Rock Pub, Laurinská 7
� 18.00 - Koža - zrkadlo duše, prednáš-
ka o koži a starostlivosti o ňu, prednáša:
MUDr. Viera Hašová, DK Lúky, Vig-
ľašská 1
� 18.30 - J. Stein, J. Bock, S. Harnick:
Fidlikant na streche, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Tiso, monodráma, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Fragile, koncert, vokálna in-
terpretácia známych svetových rock-
pop-jazz hitov v zaujímavých a'cappella
aranžmánoch, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 20.00 - Fest Anča Fičí - Sk09, kino
inak, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12
� 21.00 - Papa Chuiko, kluby a disco,
Nu Spirit, Medená 16 

ŠTVRTOK 17. septembra
� 10.00 - Babka Bylinárka rozpáva
svoje príbehy..., Klub detí Slniečko,
Furdekova 6/A
� 10.00 - O poslednom dunajskom
vodníkovi, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 17.00 - Spojár, benefičný koncert
Spolku Dychovej hudby, Hviezdoslavo-
vo námestie 

� 18.00 - MKMB.sk - koncerty, burza
nástrojov, výmena a predaj CD, Klub Za
Zrkadlom, Rovniankova 3
� 18.00 - Police 3p, populárna hudba,
Aligátor Rock Pub, Laurinská 7
� 19.00 - Suomi vs. Slovensko, popu-
lárna hudba, Sub Club, Náber. Arm. gen.
L. Svobodu 
� 19.00 - P. Pavlac: Červená princez-
ná, divadlo Astorka, Námestie SNP 33

� 19.00 - Balet Gala, benefičné baletné
predstavenie, účinkujú: Balet SND a
zahraniční hostia, Sála opery a baletu
SND, Pribinova 17
� 19.00 - Jiří Suchý, Ivan Vyskočil:
Faust, Margaréta, slúžka a ja, divadlo
Ívery, Školská 14
� 19.00 - M. Gavran: Všetko o
ženách, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 - Music Club - grind, metal,
Obliterate (KE), Night of the living
Dead, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - J. Robbins, A. Laurents, L.
Bernstein, S. Sondhein: West Side
Story, muzikál, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 20.00 - Umri, skap a zdochni...
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 21.00 - Deep Fisch, kluby a disco, Nu
Spirit, Medená 16

PIATOK 18. septembra
� 10.00 - Ferdinand Bruckner: Cho-
roba mladosti, Sex ´N´Drux ´N´ Exis-
tentialism, verejná generálka, Buď sa
staneš malomeštiakom, alebo zomrieš:
šesť mladých ľudí sa snaží nájsť samých
seba. V láske a sexe sú už skúsení, a
preto nemajú takmer žiadne ilúzie...,
divadlo a.ha, Školská 14
� 11.00 - Rock, Harley Bar Restaurant,
Rebarborová 1/a
� 19.00 - J. Robbins, A. Laurents, L.
Bernstein, S. Sondhein: West Side
Story, muzikál, Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - M. Maďarič: Túlavé srdce,
podľa literárnej predlohy Jozefa Cígera -
Hronského, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra,

komédia najhranejšej súčasnej autorky,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Music Club - groove fusion,
Groove Lab + hosť, DK Lúky, Vigľašs-
ká 1
� 21.00 -All Good Funk, kluby a disco,
Nu Spirit, Medená 16
� 22.00 - Leporelo Groove FM, kluby
a disco, Sub Club, Náber. Arm. gen. L.
Svobodu

VÝSTAVY
�Michel Dubost: Bonjour Bratislava,
fotografické momentky, vernisáž 18.9. o
17.00 h., CDLaV, Školská 14, potrvá do
7. októbra
� Čosi neuveriteľné, Fantastické cesty
baróna Prášila, Bibiana, Panská 41 
� Ľubomír Rapoš: z tvorby maliara a
fotografa, Evanjelická bohoslovecká
fakulta UK Bartókova 8, potrvá do 5.
októbra
� Recyklovať, reparovať,  rešpekto-
vať... Výstavný a informačný bod
SATELIT, Dobrovičova 3, potrvá do 11.
októbra 
� Emma Srncová: Srdce na dlani,
grafika, maľba, Galéria Michalská dvor,
Michalská 3, potrvá do 27. septembra
� Dejiny a symbolika meča, meč ako
symbol rytierskeho ideálu v dejinách
ľudstva, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 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 foto-
grafie, Prepoštská 4, potrvá do 4. ok-
tóbra
� Majstri majoliky dnes, súčasná
džbánkarská produkcia zo západného
Slovenska
�Miroslav Gasidlo, výstava fotografií,
Galéria GUBA, Galvaniho 7/B, potrvá
do januára 2010 

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

vyjdú opäť o týždeň
17. septembra 2009

www.mercedes-benz.sk
www.mbfs.sk

Ďalšie výhody, ktoré vám Mercedes-Benz prináša:

Jedinečná príležitosť získať Mercedes-Benz ML za mimoriadne výhodnú cenu a bez 
čakania! Špeciálny balík obsahuje vyhrievanie predných sedadiel, bi-xenónové 
svetlomety a parkovacie senzory PTS. V cene je už zahrnuté havarijné (KASKO) 
a povinné zmluvné (PZP) poistenie od poisťovne Allianz na 3 roky.

ML Limited Edition

Nech rozhoduje hodnota, nie cena

- 6 rokov alebo 160 000 km servis v cene vozidla
- Záruka s možnosťou predĺženia až na 4 roky**
-  Bezplatné zapožičanie vopred objednaného 
náhradného vozidla 

-  Mobilo – záruka mobility v prípade poruchy či nehody
- 24 hodinová pohotovostná služba

- MercedesCard – prestížne zľavy a výhody
- Škola bezpečnej jazdy v Pachfurthe
-  Výhodné financovanie prostredníctvom Mercedes-Benz 
Financial Services Slovakia s. r. o.
- LEAS.SK, s.r.o. – váš partner pre poistenie

Viac benefitov na www.mercedes-benz.sk

Ponuka platí na vybrané vozidlá k okamžitému odberu a nevzťahuje sa na už objednané vozidlá.
CO

2
 – Emisie – kombinovaná (g/km): 245-392. Kombinovaná spotreba (l/100 km): 9,3 - 16,5. 

*93 691,86 Sk s DPH. Konverzný kurz 1 EUR/30,1260 Sk.
** Možnosť rozšírenia štandardnej dvojročnej záruky o tretí a štvrtý rok za výhodných podmienok. 

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.: 02-4929 4444, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska cesta 7, Tel.: 02-4929 4 399, E-mail: lamac@motor-car.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Panónska cesta 31, Tel.: 02-6829 4111, E-mail: panonska@motor-car.sk
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