
O prácach na protipovodňovom
múre v centre mesta, o tom, prečo
výstavba mešká a kedy bude dunaj-
ské nábrežie opäť prístupné peším,
sme sa pozhovárali s technickým
námestníkom riaditeľa odštepného
závodu Bratislava Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku Petrom
MINÁRIKOM.
- Dôvodom, prečo sa výstavba protipo-
vodňového múrika predĺžila, je, že sa
naťahovala dohoda medzi Starým
Mestom, magistrátom a projektantom
na novej úprave povrchu dunajského
nábrežia. Najprv chcelo mesto i Staré
Mesto, aby sme pôvodnú dlažbu vráti-
li späť. Takto to bolo zakomponované
aj do rozpočtu. Začiatkom roka sa však
samospráva rozhodla, že chce mať
nábrežie upravené krajšie a zladené so
Starým Mestom. V tom čase sme však
už mali uzatvorené všetky dodávateľs-

ké vzťahy a nová požiadavka navyše
zvyšovala náklady.
Aké je meškanie a kedy má byť pro-
tipovodňový múr hotový? 
- Povrchové terénne úpravy meškajú
zhruba dva a pol mesiaca. Trošku nás
pribrzdila aj povodeň. Dnes sa už
intenzívne pracuje a termín ukončenia
prác je 15. novembra 2009. Je to podľa
dohody, ktorú sme uzatvorili s magi-
strátom hlavného mesta. 
Vidíte tento termín reálny?
- Áno, pretože práce pomerne dosť
pokročili. Popri našej výstavbe už
mesto začalo vlastné úpravy nábrežia -
podľa nového projektu. Keď som mal
nedávno kontrolný deň, tak tam už
kládli nové obrubníky, no a na nový
betón, ktorý na nábrežie dajú, položia

aj tzv. pochôdzne vrstvy. Vzhľadom na
to, že na stavbe je už aj potrebný mate-
riál, verím, že to pôjde rýchlo.
Oproti múriku v Devíne, je múrik v
meste šedý a bez dizajnu. Prečo?
- O žiadnej dizajnovej úprave na ňom
sa neuvažuje. Ak by tam aj bol nejaký
vzor, tak vzhľadom na veľkú praš-
nosť v centrálnej mestskej časti, by
bol múr po roku škaredý. Preto je uro-
bený nahladko. Ešte sa uvažuje o jeho
farebnom zjednotení, podobne ako je
to na Prístavnej ulici. Ide však asi o
dočasné riešenie, pretože zo strany
Dunaja sa uvažuje o vybudovaní dru-
hého nábrežia a tam by sa mala do
úrovne terénu robiť úplne iná úprava
steny. Zatiaľ je teda riešenie farby a
dizajnu múrika dočasné, potrvá, až
kým sa nájdu financie na vytvorenie
druhého nábrežia.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Týždeň mobility

ponúka šport,

zábavu, ale aj

let balónom
BRATISLAVA
Už tradičným Dňom bez áut, ktorý
bude v utorok 22. septembra 2009,
vyvrcholí celoeurópska iniciatíva
Európsky týždeň mobility. Jej účast-
níkom bude aj Bratislava, magistrát
v spolupráci s partnermi pripravil
viacero zaujímavých akcií.
Počas týždňa mobility budú napríklad
v pracovných dňoch (od 17. do 22. sep-
tembra), od 7.15 do 8.00 h, a tiež po
ukončení školského vyučovania, regu-
lované priechody pre chodcov v Sta-
rom Meste pracovníkmi oddelenia
dopravy a cestného hospodárstva Ma-
gistrátu, ako aj dobrovoľníkmi.
Atmosféru týždňa mobility spestrí v
sobotu 19. septembra 2009 od 10.00 h
športovo-rekreačný program na Parti-
zánskej lúke. Prídu si tam na svoje
milovníci člnkovania, k dispozícii
bude lanové centrum, záujemcovia si
zastrieľajú zo vzduchoviek, lukov,
zajazdia si  na koňoch, najmä menších
určite zaujme prehliadka kynológie a
hipológie Mestskej polície Bratislava.
Súťažiaci môžu navyše vyhrať atrak-
tívny let balónom nad Bratislavou.
Bežci si môžu vyskúšať svoju kondíciu
v sobotu večer na Bratislavskom noč-
nom behu, čo bude jedinečným podu-
jatím s atraktívnou trasou osvetleným
centrom mesta a dvoma mostami. Štart
je o 20.30 h na Hlavnom námestí.
V nedeľu 20. septembra 2009 od 13.00
do 17.00 h sa koná na Primaciálnom
námestí Deň dopravnej výchovy. Na
Železnú studienku, ako aj na Prima-
ciálne námestie bude pre seniorov z
vybraných Klubov dôchodcov zabez-
pečená vyhliadková jazda vláčikom
Prešporáčikom. 
Dopravný podnik ponúkol na utorok
22. septembra 2009 mestskú hromadnú
dopravu zadarmo, v ten istý deň by
mali zamestnanci veľkých bratislav-
ských firiem cestovať do práce iným
dopravným prostriedkom ako autom.
Okrem toho sa Viedenská cesta od
10.00 do 20.00 h zmení na veľké špor-
tovisko, kde budú  súťaže na kolobež-
kách, šprint na inline korčuliach, inline
exhibícia, požičovňa originálnych
bicyklov, bežecká míľa, súťaže a ihris-
ká pre deti, špeciálny program pre rodi-
čov s kočíkmi. Kto príde v tento deň na
Viedenskú cestu inak ako autom a
vyplní anketový lístok, bude zaradený
do zlosovania o hlavnú cenu - let baló-
nom nad Bratislavou, voľné lístky na
MHD, vstupenky na hokej HC Slovan,
voľné vstupy na plaváreň Pasienky a
ďalšie atraktívne ceny. Večer bude ešte
jazda Bratislavou na kolieskových kor-
čuliach a bicykloch so štartom o 21.00
h pri divadle Aréna. (brn)
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DEVÍN
Práce na protipovodňových opatre-
nia v Devíne v týchto dňoch finišujú.
Obyvatelia tejto mestskej časti sa o
niekoľko týždňov budú môcť defini-
tívne zbaviť strachu z povodní.
Slovenský vodohospodársky podnik
robí v súčasnosti, okrem pokračujúcich
prác na výstavbe samotného múrika, aj
skúšky týkajúce sa účinnosti opatrení
proti presakovaniu pod podzemnou ste-
nou. Práce pokračujú z oboch strán
mestskej časti, teda aj od rieky Moravy.
Pekná úprava v okolí múrika pribudla
na Slovanskom nábreží pri osobnom
prístavisku výletných lodí. 
Podľa informácií vodohospodárov ak

voda v Devíne nedosiahne 11 000 kubí-
kov za sekundu, čo je výška vody v
Devíne asi 990 cm, tak by nemalo obec
v žiadnom prípade zaliať - ani mestskú
časť Devínska Nová Ves. V porovnaní s
rokom 2002  pribudne rezerva asi 50
centimetrov. V tom roku tieklo v rieke
10 400 kubíkov - jeden centimeter pred-
stavuje asi 20 kubických metrov za
sekundu. K prietoku 11 000 sa voda v
Bratislave priblížila len  v roku 1501 a v
roku 1899, keď bol nápor v Dunaji až
10 800 kubíkov.
V súvislosti s problémami pri stavbe
protipovodňového múru v Devínskej
Novej Vsi sa uskutočnilo viacero
vyvlastňovacích konaní. Mnohí zúčast-

není dali po objasnení situácie súhlas na
výstavbu. Tým, ktorí na rokovanie
neprišli, vyvlastňovacie rozhodnutie
pošlú. Všetko by malo byť ukončené
28. septembra 2009. 
Výstavba sa celkove dotkla približne
päťsto účastníkov konania. Mnohí z
nich sú neznámi vlastníci, ale objavili
sa aj takí, ktorí majú podiely len nie-
koľko štvorcových metrov pôdy. Niek-
torí majitelia v Devínskej Novej Vsi
chceli, aby sa ochranná línia posunula,
čím by boli chránené aj ich pozemky.
Všetky pozemky boli nevyužívané a
rástla na nich burina. Navyše orná pôda
je v záplavovom území, kde nie je
možná výstavba. (rob)

Devínčania sa už nemusia báť povodní
Protipovodňový múrik v Devíne skrášlil okolie pri osobnom prístavisku. FOTO - Robert Lattacher

Múr by mal stáť v polovici novembra

V centre meste

sa počíta 

so zaliatím

oboch nábreží
STARÉ MESTO
Nový protipovodňový múr v centre
prináša istotu, že voda z Dunaja by
sa už nemala vyliať a ohroziť životy
ľudí, či poškodiť okolité budovy.
Múr však nechráni parkoviská a det-
ské ihriská na oboch stranách rieky -
na Fajnorovom aj na Tyršovom
nábreží.
Ak by sa Dunaj vylial z koryta, bude
zaliate petržalské Tyršovo nábrežie, ale
aj staromestské Fajnorovo nábrežie od
Osobného prístavu až po Starý most.
Podľa Slovenského vodohospodárske-
ho podniku je  vo svete bežné, že nie-
ktoré časti nábrežia v mestách sú v prí-
pade povodní zaliate vodou. Je to tak aj
vo Viedni aj v Budapešti. Koryto rieky
totiž nie je možné donekonečna zužo-
vať a v prípade povodní je potrebné
dať vode priestor.
Ak by navyše protipovodňový múr bol
na Fajnorovom alebo Tyršovom nábre-
ží hneď pri Dunaji, bol by veľmi vyso-
ký a celá plocha pred ním by sa muse-
la obsypať tak, aby bolo cez neho
vidieť. To by si vyžiadalo ďalšie vyso-
ké finančné náklady. Podložie pod ste-
nou na kraji nábrežia by sa navyše
upravovalo veľmi komplikovane, pre-
tože ide o umelú navážku. Na Fajnoro-
vom nábreží boli kedysi prístavné skla-
dy a ešte aj začiatkom päťdesiatych
rokov tam jazdil tzv. kozový žeriav. Na
podklade múrika v tomto priestore
vznikol pôvodný protipovodňový mú-
rik.
Nový protipovodňový múrik je na sta-
romestskej strane o niečo vyšší v úseku
medzi Osobným prístavom a Starým
mostom. Preto tam pri výstavbe múra
zvýšili úroveň chodníka, aby zvýšenie
múrika eliminovali na najnižšiu možnú
mieru. V úseku za Propelerom však
zachovali pôvodný priehľadný plot v
dĺžke asi 100 metrov, ktorý bude v prí-
pade povodní doplnený mobilnou pro-
tipovodňovou bariérou.
Na staromestskom nábreží sú nové aj
niektoré kamene na brehu. Ich odstrá-
nenie si vyžiadali práce na novom
múre. Vodohospodársky podnik chcel
pôvodné kamene vrátiť na pôvodné
miesta, no zistilo sa, že z organizačné-
ho hľadiska by išlo o zložitý proces,
pretože každý jeden kameň by sa
musel vrátiť presne na to isté miesto,
kde bol. 
Vzhľadom na to, že ide o dočasnú
úpravu, osadili tu nové kamene. Je to
viditeľné aj z diaľky, nové kamene
majú totiž inú farbu. Podľa vodohospo-
dárov však vplyvom počasia a pôsobe-
nia dunajskej vody budú nové kamene
a tie pôvodné čoskoro na nerozozna-
nie. (rob)



BRATISLAVA
Bratislava v roku 2030 by mala mať
takmer 600 000 obyvateľov, pričom
v tom istom roku by tu malo byť
denne od 870 000 do 940 000 ľudí.
Vyplýva to z návrhu zmien a
doplnkov územného plánu, ktoré
magistrát prerokúva s obyvateľmi
mesta. 
OBYVATELIA BRATISLAVY
PRIBUDNÚ
Pri prognóze obyvateľstva na najbliž-
šie roky sa uvádzajú nasledujúce orien-
tačné roky:
2010: Prirodzený prírastok v pomere
narodení - zomrelí by mal byť 1770,
celkový počet obyvateľov by mal byť
464 000.
2015: Prirodzený prírastok by sa mal
pohybovať okolo 1390, celkový počet
obyvateľov by mal byť 496 000.
2020: Prirodzený prírastok bude asi
1170, Bratislava by vtedy mohla mať
asi 527 000 obyvateľov.
2030: Prirodzený prírastok klesne na
760, naopak, počet obyvateľov by sa
mohol vyšplhať až na 591 000!
BUDE ČORAZ VIAC
MLADÝCH ĽUDÍ
Zaujímavo vyzerá aj pohľad na budúcu
vekovú štruktúru. V roku 2015 by mala
byť nasledujúca veková štruktúra: Detí
vo veku od 0 do 14 rokov by malo byť
83-tisíc (16,8 percenta z celkového
počtu obyvateľstva), mladých od 15 do
29 rokov bude asi 82-tisíc (16,5 per-
centa), v strednom veku od 30 do 44
rokov 106-tisíc (21,4 percenta), od 45

do 59 rokov 97-tisíc (19,5 percenta) a
nad 60 rokov 128-tisíc (25,8 percenta).
V roku 2020 sa čaká zvýšenie počtu
najmladšej skupiny na 90-tisíc (17 per-
centa), od 15 do 29 rokov 105-tisíc (20
percenta), od 30 do 44 rokov 89-tisíc
(16,8 percenta), od 45 do 59 rokov
108-tisíc (20,5 percenta), nad 60 rokov
135-tisíc (25,7 percenta).
V roku 2030 bude v skupine od 0 do 14
rokov 102-tisíc detí (17,3 percenta), od
15 do 29 rokov 126-tisíc (21,4 percen-
ta), od 30 do 44 rokov 122-tisíc (20,7
percenta), od 45 do 59 rokov 99-tisíc
(16,7 percenta) a nad 60 rokov 141-
tisíc (23,9 percenta).
Územný plán by malo zaktuálniť cel-
kovo 150 požiadaviek mestských častí.
Najväčší prírastok obyvateľstva sa
podľa toho čaká napríklad v Lamači,
Petržalke, Ružinove, Starom Mesto,
Dúbravke, Novom Meste. Z jednotli-
vých lokalít sa najviac rozrastú
Lamačská brána, Petržalka juh, Cha-
lupkova a Twin City.
PETRŽALKA JE
STÁLE NAJVÄČŠIA
Z jednotlivých bratislavských mest-
ských častí sa predpokladá, že v Sta-
rom Meste bude v roku 2030 bývať
67 555 ľudí, Ružinov by mal mať 91
516, Podunajské Biskupice 21 175,
Vrakuňa 21 040, Nové Mesto 49 630,
Rača 28 482, Vajnory 7300, Devín
2500, Karlova Ves 34 560, Dúbravka
37 710, Lamač 20 145, Devínska Nová
Ves 33 165, Záhorská Bystrica 10 500,
Petržalka 147 378, Jarovce 12 370,

Rusovce 4140 a Čunovo by malo mať
2100 obyvateľov. 
Z hľadiska okresov je potenciálne naj-
vyšší prírastok vo IV. okrese. Celkove
má mať v roku 2030 I. okres 67 555
obyvateľov, II. okres 133 731, III.
okres 85 412, IV. okres 138 580, V.
okres 165 988.
POČET OBYVATEĽOV
SA PRIBLÍŽI K MILIÓNU
Podľa prognóz súčasné prítomné oby-
vateľstvo sa stabilizuje na trvalý pobyt.
V roku 2007 tu trvalo býva 427 000
ľudí, denne je v meste prítomných od
662 do 730 000 ľudí. V roku 2030 sa
čaká 591 000 trvalo bývajúcich a
denne by tu malo byť prítomných od
872 do 944 000 ľudí.
ZAMESTNANOSŤ V HLAVNOM
MESTE STÚPNE
Prognóza predpokladá do roku 2030
takmer 83 000 nových pracovných prí-
ležitostí na celkový počet 486 000. Z
obyvateľov mesta by si tu malo nájsť
prácu 331 000 obyvateľov, 155 000
pracovných miest zaplnia zamestnanci
dochádzajúci z blízkeho regiónu.
Dochádzka do zamestnania asi nepre-
kročí súčasnú úroveň, skôr sa zrejme
zníži kvôli stabilizácii prítomného oby-
vateľstva. 
Najväčší nárast zamestnanosti bude
podľa prognóz v I. a vo IV. okrese. Z
mestských častí sa najvyššia zamestna-
nosť predpokladá v Starom Meste a v
Ružinove. Najvyššie prírastky môžu
čakať v Lamači, Starom Meste, Petr-
žalke, Ružinove a v Dúbravke. (mm)

STARÉ MESTO
V súčasnosti nie veľmi využívaný,
skôr zatvorený ako otvorený mýtny
domček na staromestskej strane
Dunaja by sa mohol v budúcnosti
využívať v prospech turistického ru-
chu.
Myslí si to čitateľka Jana Sláviková.
Často vraj chodí okolo mýtneho dom-
čeka na staromestskej strane Starého
mosta a mrzí ju, že je opustený, pustne
a jeho okolie nie je adekvátne významu
tohto centrálneho historického miesta. 
Domček by mohol podľa nej slúžiť
napríklad pre turistov, ktorí by sa mohli
dozvedieť čosi o jeho histórii, ale aj o
histórii Starého mosta či Dunaja. Oko-

lie domčeka je skutočne v nepeknom
stave. Špina, neďaleká rozpadnutá
stará búda, odpadky a burina nepridá-
vajú tomuto miestu na atraktivite. Aj
vzhľadom na opravu Starého mosta a
preferovanie pešej a cyklistickej dopra-
vy v tejto lokalite by si mýtny domček
zaslúžil vyššiu pozornosť a lepšie vy-
užitie.
Podľa vyjadrenia z magistrátu nehnu-
teľnosť dalo mesto do nájmu nezisko-
vej organizácii GALÉRIA MINISLO-
VENSKO. Zmluva je uzatvorená na
dobu určitú od 1. januára 2003 do 30.
novembra 2013 s prednostným prá-
vom na pokračovanie nájmu, prípadne
dlhodobý nájom. „Účelom nájmu je

využitie priestorov na výmere 64,55
štvorcových metrov pre činnosť Galé-
rie Minislovensko na prezentovanie
interiérových miniatúr hradov, zám-
kov, sakrálnej a ľudovej architektúry
na Slovensku, využitie priestorov pre
kultúrno-spoločenské aktivity, na ob-
chodno-prevádzkovú činnosť a ad-
ministratívne účely,“ píše v stanovisko
magistrát. 
Nájomné za celé obdobie nájmu je
3,32 eura. Z magistrátu nám sľúbili, že
v najbližších dňoch fungovanie, res-
pektíve využitie priestorov mýtneho
domčeka preveria aj u konateľa nezi-
skovej organizácie. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
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Pozor na zmeny 

MHD na Mýtnej 

a Púchovskej 
BRATISLAVA
Na niektorých uliciach hlavného
mesta pokračujú aj počas septembra
opravy ciest. Práce si vyžiadali
dočasné zmeny v organizácii mest-
skej hromadnej dopravy. 
Rekonštrukcia sa týka križovatky
Púchovská - Pri vinohradoch a liniek
čísiel 55, 59, 65 a N55. Obnova sa
začala 16. septembra 2009. Zastávky
autobusov Pri vinohradoch budú zruše-
né a namiesto nich sú zriadené náhrad-
né zastávky.
Dočasná organizácia dopravy potrvá
asi dva mesiace. Pri jazde smer Na
pántoch a Čiližská zastavia autobusy
na náhradnej zastávke Pri vinohradoch
zriadenej za vjazdom do priemysel-
ných podnikov, asi 150 metrov za teraj-
šou polohou. Pri jazde v smere Rača,
Petržalka, Hlavná stanica zastavia
vozidlá na náhradnej zastávke.
Oprava komunikácie na Mýtnej ulici sa
dotkne liniek číslo 31, 34, 39, 59 a
N55. Obnova povrchu cesty sa začala
16. septembra a pokračuje vo viace-
rých stavebných etapách. Premávka je
usmernená dočasným dopravným zna-
čením. Počas prvej a druhej etapy zru-
šili na Mýtnej ulici zastávky Račianske
mýto a Povraznícka, namiesto nich je
zriadená jedna zlúčená náhradná
zastávka. Zmeny na Mýtnej potrvajú
pravdepodobne až do 25. septembra,
teda 9 dní. Linky číslo 31, 34, 39, 59,
N55 pri jazde smerom na Cintorín Slá-
vičie údolie, Dúbravky, Petržalky,
Hlavnú stanicu, na Mýtnej ulici zasta-
via na náhradnej zastávke Račianske
mýto zriadenej pred križovaním Mýt-
nej s Tabakovou ulicou.
Magistrát oznámil, že v prípade Mýt-
nej ulice bude do pondelka 21.sep-
tembra uzatvorený ľavý jazdný pruh
od križovatky s Legionárskou ulicou
po Vazovovu ulicu v dĺžke asi 440
metrov. Počas druhej etapy od utorka
22. septembra do štvrtka 24. septembra
bude uzatvorený pravý jazdný pruh od
Legionárskej po Tabakovú ulicu v
dĺžke asi 150 metrov. Po ukončení prác
na rekonštrukcii vodovodného potru-
bia, ktoré robila Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť a po ukončení prác na
križovatke Račianske mýto, začal
Generálny investor aj s obnovou Mýt-
nej ulice.
Celkovo sa práce na oprave uskutočnia
v šiestich etapách a ukončenie je pláno-
vané na 10. októbra 2009. Náklady na
rekonštrukciu sú 437 679 eur. Magi-
strát hlavného mesta žiada vodičov,
aby rešpektovali a dodržiavali prenos-
né dopravné značenie a správali sa dis-
ciplinovane. (rob)

Staromestský Mýtny domček by mohol

slúžiť turistom aj obyvateľom mesta

V Rači opravujú

Nemecký 

kultúrny dom
RAČA
Obnovenie zničeného Nemeckého
kultúrneho domu v Rači, ktorý bol
postavený počas vojny v roku 1942,
je naplánované na polovicu roku
2010. V týchto dňoch sa naplno zača-
li rekonštrukčné práce.
Opätovné sprístupnenie priestorov v
budove Nemeckého kultúrneho domu
(NKD), má priniesť Račanom nový
kultúrno-spoločenský dom s viacúče-
lovou sálou pre 140 osôb na výmere
203 štvorcových metrov. Súčasťou
bude aj vináreň s kapacitou sedemde-
siatich miest a veľká reštaurácia, ktorá
prichýli až 160 stravníkov. Kultúrny
dom bude mať navyše ubytovanie pre
33 ľudí, vrátane dvoch apartmánov. 
V súčasnosti sú v NKD dokončené
vnútorné búracie práce, odstránená
bola stará technológia kotolne a stro-
jovne. Rovnako zmizli staré rozvody
kúrenia, plynu i elektriny. Dokončená
bola výmena poškodených častí krovu
a výmena okien v celom objekte. Stav-
bári teraz menia strešnú krytinu a zača-
lo sa aj zateplovanie celej budovy. Prvé
práce sa začali v aprílu 2009 a predpo-
kladané náklady na obnovu sú 1,66
milióna eur.
Opravu organizuje miestna samosprá-
va. Tá zriadila aj špeciálny účet, na
ktorý môžu občania prispieť ľubovoľ-
nou sumou. Na základe verejného
obstarávania vybrala samospráva ako
realizátora rekonštrukcie firmu Otyk
invest, s.r.o.
Nemecký kultúrny dom si postavili
obyvatelia nemeckej národnosti zdru-
žení v Nemeckom vinohradníckom
družstve. Mal slúžiť na pomoc vino-
hradníkom pri spracovávaní, archivácii
a skladovaní vína, ale aj na rôzne kul-
túrno-spoločenské podujatia. Neskôr sa
stal architektonickou dominantou, ale
aj miestom stretávania sa Račanov a
ľudí z blízkeho okolia. Odohrávali sa tu
aj divadelné predstavenia, diskotéky,
nahrávali zábavné televízne programy,
známe pondelkové inscenácie a podob-
ne. Objekt bol zapísaný do Zoznamu
pamätihodností Rače. Od roku 1988
začal pustnúť a obec ho získala do svoj-
ho majetku až v roku 2002. Samosprá-
ve sa podarilo získať pozemky, ktoré
dovtedy patrili súkromníkom. (rob)

V roku 2030 by Bratislava mohla mať

už takmer 600 000 stálych obyvateľov

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

CENY UŽ OD 

111.000€ 

Vaše TAXI
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Na telefonickú objednávku
50 % zľava z ceny.



BRATISLAVA
Keď mestská samospráva pred
dvomi rokmi rozhodla o revitalizácii
zelene v stredovom páse na Trnav-
skej ceste, vedenie mesta prisľúbilo,
že budú odstránené aj reklamné
zariadenia, ktorých tu boli desiatky.
Rok po revitalizácii zelene na väčšej
časti ulice mnohé reklamné zariade-
nia v stredovom páse zostávajú. Ako
priznáva samospráva - protiprávne.
Vonkajšej reklamy v podobe bigboar-
dov, billboardov, citylightov a ďalších
zariadení je v Bratislave viac ako na
zvyšku Slovenska. Reklamné zariade-
nia sú umiestnené všade, kde to majiteľ
nehnuteľnosti dovolí, mnohé sú však
osadené nelegálne. Na pozemkoch
mesta je v súčasnosti umiestnených 183
kusov reklamných zariadení všetkého
druhu. Z celkového počtu reklamných
nosičov, ktorých je v Bratislave podľa
odhadu vyše 10 000 kusov, to je zaned-
bateľné číslo. Napriek tomu práve
samospráva čelí kritike, že vonkajšiu
reklamu v meste nereguluje.
Treba pripomenúť, že mnohé reklamné
zariadenia sú aj na pozemkoch vo vlast-
níctve či správe mestských častí, ktoré
pre reguláciu vonkajšej reklamy robia
tiež málo. Otázkou je, aké má samo-
správa vlastne možnosti.

Ukazuje sa, že sú veľmi obmedzené. V
intraviláne obce nie je žiadne zákonné
obmedzenie pre osádzanie reklamy
okolo ciest a diaľnic. Reklamné agentú-
ry si spravidla od majiteľov záhrad pre-
najmú pár metrov štvorcových pozem-
ku, postavia tam reklamné zariadenie a
všetko je v súlade so zákonom.
V takýchto prípadoch je samospráva
bezmocná. Paradoxne však nemá silu
odstrániť ani reklamné zariadenie,
ktoré je nelegálne postavené na pozem-
ku mesta! Podľa informácií z magistrá-

tu bolo doteraz podaných 25 návrhov
na súdne vypratanie cudzieho zariade-
nia z pozemku mesta. Pokým súdy
nerozhodnú, samospráva musí čakať.
Podľa občianskeho zákonníka je totiž
súkromný majetok chránený a nemôže
ho nikto, ani vlastník pozemku, svoj-
voľne odstrániť či poškodiť. V piatich
prípadoch vlastníci reklamné zariade-
nia odstránili, v ostatných prípadoch na
nelegálnych nosičoch zarábajú ďalej
predajom reklamy. (pol)

FOTO - Oto Limpus

Je tu súťaž na

nízkopodlažné

autobusy
BRATISLAVA
Zverejnením verejnej súťaže vo
vestníku verejného obstarávania z
12. septembra 2009 spustil dopravný
podnik oficiálne ďalší nákup veľko-
kapacitných, nízkopodlažných auto-
busov pre potreby MHD. 
Ide v poradí o druhý, väčší tender,
ktorý má bratislavskému mestskému
dopravcovi najneskôr do 36 mesiacov
priniesť sto kusov nových kĺbových
vozidiel na naftový pohon. Ich hodno-
ta sa predpokladá vo výške 29 874 527
eur. Dopravca uprednostní najvýhod-
nejšiu ponuku. Uzávierka na získanie
podmienok na získanie súťažných pod-
kladov a doplňujúcich dokumentov je
12. október 2009, otváranie obálok s
ponukami sa uskutoční 13. novembra
2009. 
V prvom výberovom konaní vypísal
dopravný podnik súťaž na 40 kusov
nízkopodlažných autobusov a víťazom
sa nedávno stali autobusy spoločnosti
Mercedes-Benz Slovakia, ktorých
názov je Capacity a patria medzi naj-
dlhšie jazdiace autobusy na svete. Ich
dĺžka je viac ako 19,5 metra a naraz
dokážu odviezť 185 cestujúcich, z toho
je 45 miest na sedenie. Nákup štyrid-
siatich vozidiel Mercedes Capacity
bude stáť 23,4 milióna eur a prvé z nich
by sa mali objaviť na bratislavských
cestách už na jar. 
V rámci troch súťaží by malo postupne
do autoparku dopravcu pribudnúť 140
- 160 nových vozidiel. Pôvodný počet
bol 240 autobusov, no dopravný pod-
nik ich počet zredukoval kvôli finan-
čnej a ekonomickej kríze. 
Do mestskej hromadnej dopravy pri-
budlo začiatkom tohto roka 25 nových
vozidiel - pätnásť autobusov MIDI
SOR, dva minibusy, päť nízkopodlaž-
ných 12-metrových autobusov TEDOM
a tri zmodernizované električky typu
K2S. (rob)
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V Starom Meste

pokračujú vo

výmene dlažby
STARÉ MESTO
Letná sezóne sa skončila, čo od utor-
ka 15. septembra 2009 znamenalo aj
koniec letných záhrad na Sedlárskej
a Laurinskej ulici, od Rybárskej
brány po Uršulínsku ulicu.
Pre samosprávu Starého Mesta to zna-
mená, že sa môže pustiť do druhej toh-
toročnej etapy rekonštrukcie dlažby v
pešej zóne. „Začala sa v stredu 16. sep-
tembra a nadväzuje na prvú etapu, kto-
rou bolo vymieňanie dlažby na Strako-
vej ulici a Rybárskej bráne,“ informo-
vala hovorkyňa samospráva Alena
Kopřivová.
Práce budú stáť vyše 102 000 eur.
Oprava by mala byť ukončená do 15.
novembra 2009. Nová dlažba bude
mať 10-ročná záruku. (mm)

Domácnosti

navštívia kvôli

štatistikám
STARÉ MESTO
Prípady, keď domácnosti navštívia
falošní kontrolóri plynov, elektriny,
vody alebo iní podvodníci sa objavu-
jú so železnou pravidelnosťou. Sa-
mospráva Starého Mesta preto upo-
zorňuje Staromešťanov na možnú
návštevu, ktorá však bude tentoraz
nahlásená a oficiálna.
„Vybrané domácnosti navštívia od 16.
septembra do 23. októbra 2009 pra-
covníci, ktorých tým poveril Štatistic-
ký úrad SR. Staromešťanom položia
otázky, ktoré sa týkajú ich zdravotné-
ho stavu a rozsahu využívania služieb
zdravotnej starostlivosti,“ informova-
la hovorkyňa samosprávy Alena
Kopřivová.
Podľa jej slov na Slovensku bolo do zis-
ťovania zaradených 5000 jednotlivcov v
náhodne vybratých obciach, medzi nimi
je aj bratislavské Staré Mesto. 
„Ľudia, ktorí budú zisťovať informá-
cie, sú povinní preukázať sa v domác-
nostiach osobitným poverením. Získa-
né informácie a názory budú anonym-
né a použijú sa výlučne na štatistické
účely. Za ochranu dôverných údajov
zodpovedá Štatistický úrad SR,“ doda-
la Alena Kopřivová. (mm)

Pre nelegálne reklamné zariadenia na

pozemkoch mesta sa samospráva súdi

Starý most zdvihnú, vzhľad nezmenia
STARÉ MESTO
Informácie o postupe prác na Sta-
rom moste sa v poslednom období
opäť spresňujú. Isté je vraj len jedno
- vzhľad mosta sa meniť nebude.
Najnovšie však ale dôjde k jeho
zdvihnutiu, aby vyhovel bezpečnej-
šej plavbe po Dunaji.
Ďalšia informácia hovorila o tom, že
Starý most by sa mal rozobrať. Podľa
informácií z magistrátu oprava rieši
predovšetkým odstránenie havarijného
stavu mosta a možnosť prípravy na
vybudovanie električkovej trate na
ňom. „Pravdepodobne sa bude rozobe-
rať, viac však povie až projektová
dokumentácia pre územné rozhodnu-
tie, ktorú pripravuje firma Alfa 04,“
uvádza sa v stanovisku mesta. 
Firma vraj ponúka riešenie, ktoré
zdvihne most o potrebnú výšku, čím sa
vyhovie požiadavkám plavebnej komi-

sie a ktoré bude vyhovovať aj nárokom
pamiatkarov. Zároveň sa bude môcť
vybudovať aj električková trať. „Elek-
tričková trať pôjde v pôvodnom kori-
dore, jedna koľaj bude teda lokalizova-
ná v mieste terajšej železnice a druhá v
mieste cestného telesa. Výzor mosta sa
nezmení, zostanú tam tie isté prvky z
priehradoviny, ako sú dnes,“ uvádza
mesto v stanovisku. Finančné nároky
vraj budú známe až po spracovaní pro-
jektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie.
Podľa spoločnosti Metro Bratislava,
a.s., ktorá Starý most opravuje, infor-
mácie o rozobratí Starého mosta boli
len čiastočne pravdivé. Momentálne sa
totiž iba pripravuje projektová doku-
mentácia k oprave mosta, resp. k
odstraňovaniu havarijného stavu.
Známe sú vraj viaceré technické rieše-
nia, hľadá sa optimálne. „Projekt o

vhodnom technickom riešení opravy
by mal byť hotový koncom tohto
roka,“ uvádza spoločnosť Metro vo
vyhlásení. 
Rozoberanie mosta je podľa spoloč-
nosti len jedno z možných technických
riešení. Hovorí o tom, že by sa jednot-
livé časti mosta presunuli na zem, kde
by sa očistili, opravili, nanovo natreli a
vrátili naspäť na most. Metro však zdô-
razňuje, že ide len o jedno z možných
posudzovaných technických riešení.
K aktuálnemu vývoju opráv na Starom
moste Metro uviedlo, že skončilo
odstraňovanie nefunkčných inžinier-
skych sietí. Išlo o štyri potrubia, ktoré
sa v súčasnosti nevyužívali. Momen-
tálne sa pracuje na dočasnom preložení
funkčných sietí zo železničnej časti
mosta na cestnú časť. Ide o inžinierske
siete, ktoré nemajú náhradu, napríklad
plynovod. (rob)

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 4,2 – 6,5 l/100 km, emisie CO2: 110 – 154 g/km.

Feel the difference
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Vodná priekopa

by mohla byť

živým miestom
LIST ČITATEĽA
Skúste sa pozrieť, milí pamiatkari, na
Bratislavu napríklad ako nestranní
turisti: Čo by ste chceli vidieť v Bra-
tislave, keby ste ju nepoznali a čo by
ste považovali za nepekné? 
Možno chcete zachovať niečo ako
„ducha“ Bratislavy aj cez hrozné, škare-
dé budovy a komíny, ale nezabúdajte, že
toho ducha vytvárajú hlavne ľudia, ktorí
tu žijú. Bratislave škodia takí obyvate-
lia, ktorí napríklad bránia krásnemu
zámeru v druhej časti Vodnej priekopy,
a síce urobiť tam malebnú a atraktívnu
uličku s typickými bratislavskými gas-
tronomickými špecialitami a kultúrnym
vyžitím. Tomuto zámeru bránia i
pamiatkari a zelení. Takíto obyvatelia
(majitelia domov pri Vodnej priekope) a
spomenutí „odborníci“ sledujú len svoje
egoistické záujmy, chcú mať pokoj, na
rodnom meste im nezáleží. 
Lokalita druhej časti Vodnej priekopy
by podľa pôvodných zámerov mohla
vyzerať krajšie a útulnejšie ako ulička v
Ríme blízko Anjelského paláca, kde to
žije. Podľa pána profesora Šlachtu sú
projekty hotové, žiaľ, nemôžu sa reali-
zovať kvôli spomenutým ľuďom. Tí
hádžu polená pod nohy ľuďom, ktorí
chcú urobiť naše mesto krajším a zvidi-
teľniť ho v dobrom svetle. 
A úplne na záver: Ďakujem predstavite-
ľom mesta za bratislavskú pláž na petr-
žalskej strane Dunaja, ale aspoň bez
dvoch bazénov to vôbec nie je ono. 

Igor Kasmány, Bratislava

Semafor nejde,

chodci musia

stále uskakovať
LIST ČITATEĽA
Každý deň chodím cez Dostojevského
ulicu pri Malej scéne a prechádzam
na zastávku MHD na strane rozosta-
vanej stavby Eurovea..
Prejsť cez cestu je tu však problém,.
Semafor býva jednoducho vypnutý a
chodci prebiehajú pomedzi autá presne
tak ako pred rokom. Žiadny vodič nie je
pritom ochotný zastaviť a pustiť chod-
ca. Myslí si, veď idem na zelenú! 
Po Dostojevského ulici prechádza
množstvo áut, autobusov, no chodcom
semafor nikdy neukáže zelenú. A čo sa
teda pre nich zmenilo? Nič. Prebiehame
síce po zebre, ale na vlastné riziko, či to
stihneme bez toho, aby nás nezachytilo
auto! To máme naozaj čakať, kým nebu-
de dostavaná celá Eurovea? 

Ingrid Kovárová, Bratislava

Vozičkári majú

za sebou aj

kuriózne cesty
LIST ČITATEĽA
Chcem sa podeliť o radosť, že brati-
slavská mestská hromadná doprava
konečne začala fungovať aj pre vozič-
károv! Nie úplne, ale predsa. Neviete
si predstaviť, aký je to pocit, keď
viem, že sa takmer so stopercentnou
istotou dostanem tam, kam potrebu-
jem, samozrejme, na určitých trasách.
Pohybujem sa na elektrickom vozíku. O
to sú pre mňa bezbariérové autobusy
dôležitejšie. Na nastupovanie potrebu-
jem vyklápaciu rampu. Až donedávna
bola ťažiskom mojich ciest Karlova
Ves. Využívala som hlavne autobusy č.
30. Síce maličké, ale bezbariérové. S
veľmi ochotnými šoférmi. Takmer vždy
vystúpili a pomohli mi. Nespoliehali sa
na cestujúcich. Cestujúci niekedy ani
netušia, že stoja na „platni“, ktorá sa dá
vyklopiť.
Postupne sa moje trasy rozširovali.
Dostala som sa z jedného konca mesta
na druhý. Netradične, no predsa. Medzi
kuriózne cesty patrila napríklad z Karlo-
vej Vsi do jedného nákupného centra,
kde sa cesta začala presunom na zastáv-
ku Lafranconi, odtiaľ 30-kou na Patrón-
ku. Pre nefungujúcu schodiskovú ploši-
nu som pokračovala v smere, z ktorého
som prišla, lebo som sa nedostala na
druhú stranu cesty. Použila som 63-ku v
smere do Lamača, vystúpila pri Tescu,
tam som nastúpila na 63-ku na opačný
smer a bola som, kde som chcela. 
To sa dalo cez víkend. V týždni treba
použiť inú trasu. Zo zastávky Lafranco-
ni 30-kou pod Nový Most, odtiaľ 88-
kou na Lachovu, ktorá je jedinou spo-
ločnou zastávkou s 96. Podobne som
išla z Vrakune do Karlovej Vsi: 87-kou
k Ekonomickej univerzite, potom 88-
kou pod Nový most a opäť 30-kou.
Teraz sa pohybujem skôr v Ružinove.
Nemám síce spoj až domov, ale aj tak
môžem chodiť do práce autobusom,
spolu s dlhšou prechádzkou. V 96-ke už
síce nie je bežné, že šofér autobusu
vystúpi, ale zato cestovanie v priestran-
ných autobusoch je komfortnejšie.
Trošku mi chýbajú grafikony pre vozič-
károv, alebo aspoň informácia, na kto-
rých linkách premávajú bezbariérové
autobusy. K autobusom sa dostávam
viac-menej náhodou, len keď nejaké
stretávam... Verím, že aj do budúcností
budú pribúdať bezbariérové autobusy,
aby nebolo treba kombinovať trasy. Že
aj my na vozíku budeme prežívať menej
stresu, či príde vhodný autobus alebo
nie. Že šofér autobusu vždy zareaguje,
keď vidí na zastávke vozičkára a tiež na
zvonček pri vystupovaní.

Silvia Petruchová, Bratislava

Nová piváreň Svet nie je vôbec svetová
Kedysi obľúbený Bar & Restaurant
Peoples na Gorkého ulici po období
úpadku nahradila piváreň SVET. Tá
má byť vlajkovou loďou piva Zlatý
bažant. V krátkom čase je to na korze
už druhá nová piváreň vo farbách
tejto značky. Na rozdiel od Sladovne
na Sedlárskej ulici, kde čapujú aj iné
pivá materského koncernu, SVET
ponúka výlučne Zlatého bažanta.
Z atmosféry Peoples zostalo prítmie,
výčap v retro-industriálnom štýle je cel-
kom vzadu, pri drevených stoloch sú la-
vice, v prednej časti mohutné kreslá a
samoobslužný výčap. S podobnou no-
vinkou sme sa stretli aj v Sladovni, ce-
ny toho istého piva má však SVET
vyššie, tretinková desiatka tu stojí 0,90 €,
teda o 10 centov viac ako u konkuren-
cie. Čapujú tu desiatku aj dvanástku,
tmavé aj nealkoholické pivo. A keďže k
pivu patrí aj jedlo, boli sme zvedaví ako
chutí SVET.
V ponuke je deväť predjedál, štyri šalá-
ty, dve polievky, desať sendvičov, štyri
jedlá z grilu a deväť jedál označených
ako klasika svetovej kuchyne. Z predje-
dál sme si dali Mini klobásky (papriko-
vá, biela a klasická grilovaná klobáska
podávaná s baraním rohom za 3,90 €) a
Nakladanec (hermelín naložený v oleji s
cibuľkami, cesnakom a chilli paprička-
mi za 4,20 €). Kým klobásky boli fajn,
nakladaný syr bol príliš „mladý“ - taký
neuležaný. Aj milovník nakladaných sy-
rov by radšej oželel túto pochúťku, ako
hermelín len „namočený“ v oleji.
Ako predjedlo sme si pri jednej z našich
návštev dali Svetový šalát (3,60 €), ktorý
podľa jedálneho lístka mali tvoriť: ľado-

vý šalát, biondo, paradajky, uhorky,
mrkva, biely jogurt, grilované kuracie
prsia, blue cheese a kari korenie. Biondo
sme dešifrovali ako kučeravý šalát lollo
biondo, podľa označenia biondo (svetlý)
by zrejme málokto tipoval, že ide o šalát.
Ďalšie prekvapenie na nás čakalo, keď
sme reklamovali, že v šaláte chýba blue
cheese (modrý plesnivý syr). Dozvedeli
sme sa, že je rozmixovaný v dressingu
spoločne s jogurtom a kari korením.
Potom by to však mali tak napísať aj do
jedálneho lístka, pretože z toho, čo je
tam uvedené, mal šalát vyzerať inak.
Keďže SVET ponúka iba dve polievky,
ochutnali sme obe. Cesnaková poliev-
ka v bosniaku (3,30 €) bola podľa oča-
kávania, v prípade druhej polievky nás
zmiatol názov a charakteristika - Hovä-
dzí eintopf (3,30 €), čiže hovädzí vývar
s mäsom a zeleninou. Aj slabší znalec
gastronómie vie, že eintopf a vývar sú
dve rozdielne veci, buď to je vývar
alebo eintopf, čiže hustá polievka z
jedného hrnca. Toto však bol klasický
hovädzí vývar s kusmi mäsa a varenej
mrkvy servírovaný v smaltovanom
hrnci.
Z ponuky TOP sendvičov sme si dali
Reuben (6,00 €), čiže plátky hovädzieho
pastrami s kyslou kapustou, gruyére
syrom a celozrnnou horčicovou omáč-
kou v ražnom chlebe. Aj v tomto prípa-
de chýbal v jedle syr, po skúsenosti so
Svetovým šalátom sme to už nereklamo-
vali. Trochu sme ešte špekulovali, aká to
môže byť „celozrnná horčicová omáč-

ka“, keďže horčica sa vyrába z horčičné-
ho semiačka, nie zrna! K tomu bol košík
plný hranolčekov a šalát coleslaw.
Z grilu sme si vybrali BBQ rebrá, čiže
pomaly pečené bravčové rebrá s bbq
omáčkou (6,50 €/300 g). Ak boli pečené
pomaly, tak niekedy inokedy. Na stôl
sme ich dostali podozrivo rýchlo. Pri
opakovaných návštevách sme totiž
nadobudli dojem, že by sem mali chodiť
iba hostia, ktorí sa nikam neponáhľajú.
Kým si nás niektorá z čašníčok všimla
trvalo v priemere 10 minút, ďalších 10,
kým sme si mohli objednať, kým sme
dostali jedlo na stôl, 10-15 minút. Na
druhej strane, hlavné jedlo nám doniesli
počas jedenia polievky či predjedla.
Zlá obsluha nám pokazila aj chuť na
jednu z klasík - Svetový guláš, čo je
hovädzie mäso dusené s tmavým pivom,
parenou knedľou a čerstvou cibuľkou
(5,80 €). S predjedlom nám totiž čašníč-
ka odniesla príbor a kým nám doniesla
ku gulášu nový, jedlo stihlo vychladnúť.
Azda najlepšou voľbou z ponuky SVET
bola ďalšia klasika - Kura, kura, čo sú
šťavnaté kuracie prsia vyprážané v piv-
nom cestíčku, zemiaková kaša s cheddar
syrom a kyslá uhorka (6,80 €). Toto
jedlo bolo v pivárni asi najsvetovejšie.
SVET sa chváli tým, že ponúka svetové
pivo a vynikajúce jedlá z celého sveta.
Žiaľ, kvalita nie je svetová, niekedy sme
mali pocit, že by tento SVET mohol len
ťažko konkurovať dedinskej krčme.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Prepitné na účtenke nemá čo hľadať
Služby v bratislavských reštaurá-
ciách sú na rôznej úrovni. Málokde
je zákazník spokojný na sto percent,
niekde k tomu chýba krôčik. Z času
na čas sa vyskytnú aj anomálie a
jednu z nich popisuje Slovenská
obchodná inšpekcia.
Inšpektori SOI navštívili 23. apríla
2009 kontrolu v prevádzke Reštaurácia
Upside Down - Down Steak & Whisky
House na Laurinskej ulici. Inšpektori
SOI zistili, že spotrebiteľovi je k účtu
automaticky pridané aj 10% prepitné,
čo potvrdzuje informácia v jedálnom a
nápojom lístku: „10% prepitné bude
pridané automaticky k Vášmu účtu.“,
ako aj doklad o kúpe vystavený inšpek-
torom SOI k urobenému kontrolnému
nákupu dňa 23. apríla 2009. 
Zistili tiež v ponuke 296 druhov výrob-
kov, pri ktorých v nápojovom lístku
chýbal údaj o ich miere. Podľa orgánu
dozoru došlo zo strany prevádzkovate-
ľa reštaurácie k porušeniu ustanovení
zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Prevádzkovateľ uviedol, že prepitné sa
pridáva k účtu spotrebiteľa na základe
zreteľného upozornenia uvedeného v
jedálnom lístku, nápojovom lístku a
taktiež vo vínnej karte, kde je na kaž-
dej dvojstrane týchto lístkov uvedená
informácia o pridaní 10% prepitného k
účtu. Prepitné je uvádzané ako samo-
statná a bezproblémovo identifikova-
teľná položka v účte spotrebiteľa. Pre-
vádzkovateľ tvrdil, že spotrebiteľ sa
môže slobodne rozhodnúť na základe
jeho spokojnosti s úrovňou služieb, či
prepitné zaplatí alebo nie, resp. určí
inú výšku prepitného. 
Ďalej uviedol, že automatické pridáva-
nie 10% prepitného priamo k účtu bolo
zavedené kvôli poskytovaniu väčšieho
komfortu spotrebiteľom, aby mali mož-
nosť zaplatiť aj prepitné bezhotovostne
platobnou kartou a nemuseli manipulo-
vať s hotovosťou. Spotrebiteľ má vraj

možnosť prepitné nezaplatiť, prípadne
personálu oznámiť, aby prepitné nebo-
lo pridané k jeho účtu vôbec, resp. bolo
pridané v inej výške. 
Podľa názoru SOI, zaplatenie prepitné-
ho je dobrovoľným rozhodnutím spo-
trebiteľa poskytnúť odmenu, resp. urči-
tú sumu peňazí nad rámec plateného
účtu, ktorého výška tradične závisí od
spokojnosti spotrebiteľa s poskytova-
nými službami - s kvalitou služby, prí-
stupom a profesionalitou personálu. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti SOI
považuje „zistené automatické účtova-
nie 10% prepitného k účtu za ukladanie
povinnosti spotrebiteľovi bez právneho
dôvodu“. Pokuta bola 700 eur.
Bratislavské noviny na túto prax v
Upside Down upozornili v jednom z
aprílových hodnotení Bedekra gurmá-
na. Podobným a si prepitné vynucujú aj
v ďalších bratislavských reštauráciach.

Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)
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O Danube Arenu 

sa zaujímajú 

tri konzorciá
PETRŽALKA
O výstavbu, financovanie a pre-
vádzku novej multifunkčnej haly
Danube Arena v bratislavskej Petr-
žalke v hodnote 80 miliónov eur, s
ktorou sa hovorilo aj v súvislostí s
organizovaním hokejových majstro-
vstiev sveta 2011, majú záujem hneď
tri konzorciá. 
„Prvé tvorí Skanska CZ, a.s., Praha a
Vítkovice Revmont a.s. Ostrava ako
stavební dodávatelia a architektonická
spoločnosť Helika, a.s., Praha. Peniaze
by mohla dať Česká exportná banka. V
druhom konzorciu vystupuje architek-
tonický ateliér HOK Sport architecture
z Londýna, AEG Londýn ako operátor
arény a finančná skupina AIC Group &
Finanz AG Zürich, zastúpená AIC
Group Bratislava. Tretie konzorcium
vytvorila taktiež HOK Sport architec-
ture a AEG Londýn, financie by však
mal dať EBVIS Group zastúpený
EBVIS Venture Capital, a.s., Bratisla-
va,“ informovala hovorkyňa Bratislav-
ského samosprávneho kraja (BSK)
Milka Podmajerská. 
Víťazné konzorcium by malo byť
známe už v piatok 18. septembra 2009
a pri jeho výbere nejde o verejné obsta-
rávanie v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní, ale o súťaž podľa Ob-
chodného zákonníka. „Investor nie je
verejným obstarávateľom a nejde ani o
nakladanie s verejnými prostriedka-
mi,“ uviedla Milka Podmajerská. 
Napriek tomu chce podľa nej investor -
spoločnosť Danube Arena, a.s., postu-
povať transparentne. Na rokovanie
výberovej komisie boli preto prizvaní
aj zástupcovia Transparency Interna-
tional a Aliancie Fair Play. Podľa
hovorkyne sa však na posudzovaní
súťažných ponúk nezúčastnili. (sita)

Od októbra

budú opäť

štiepkovať
STARÉ MESTO
Od 12. októbra do 2. novembra 2009
sa bude na území Starého Mesta
uskutočňovať tzv. štiepkovanie -
drvenie konárov. Štyri týždne po
sebe, vždy v pondelok, pôjde štiep-
kovacie zariadenie po určenej trase.
„Staromestská samospráva chce po-
môcť tým, ktorí sa potrebujú zbaviť
dreveného odpadu z bežného orezáva-
nia stromov v záhradkách pri domoch.
V nedeľu večer, respektíve v pondelok
skoro ráno preto treba nachystať koná-
re pred bránky. Drvenie sa uskutoční
dodávateľským spôsobom. Masu,
ktorá vznikne, možno použiť ako mul-
čovací materiál v záhradách. Ak o ňu
neprejavia záujem obyvatelia, odvezie
ju dodávateľská firma,“ informovala
hovorkyňa samosprávy Alena Kopři-
vová. . (mm)

Dunaj je kalnejší, ale nie je špinavší,

reči o znehodnotení vody sú nezmysly
BRATISLAVA
Mnohí naši čitatelia si všimli, že
Dunaj má v týchto dňoch inú farbu,
je omnoho žltší a kalnejší. Obávajú
sa, či nedošlo k jeho znečisteniu po
opatreniach, ktoré sa robili na rakú-
skej strane. 
Podľa námestníka odštepného závodu
Bratislava Slovenského vodohospodár-
skeho podniku Petra Minárika nemožno
hovoriť o špine. „Aj keď sa hovorí, že
Dunaj je špinavší, ja by som skôr pove-
dal že je zakalenejší, má vyšší obsah
jemných súčastí a je to dané prácami na
rakúskom území. Reči o tom, že sa zne-
hodnotia vody Žitného ostrova sú
nezmyslami,“ tvrdí P. Minárik. 
K obavám o čistotu pitnej vody zdôraz-
nil, že žiadne znečistenie sa nezistilo,
voda sa sústavne analyzuje a je podľa
neho pod kontrolou. „Tam je skôr rizi-
ko, že dôjde k zakomatovaniu zdrže
jemnejšími sedimentmi, čím by sa znížil

objem vody presakujúci do podzem-
ných vôd, ktoré zásobujú vodné zdroje,“
povedal. Ide údajne o to, že povrch dna
sa pokryje jemnými časticami a zníži sa
množstvo vody, ktoré presakuje do pod-
zemných vôd. P. Minárik zdôraznil, že
Rakúšania v určitom úseku Dunaja zru-
šili brehové dunajské opevnenia.
Podobné kamenné sú aj u nás, hlavne
tam, kde prúd naráža na breh. Konštato-
val, že následkom tohto zásahu voda
berie jemné povrchové častice, ktoré sú
na brehu na štrkovom podklade. 
Obnažujú sa aj korene stromov a tie
padajú do vody a plávajú po rieke.
Nejde podľa neho o biologické či che-
mické znečistenie Dunaja, ale o akýsi
fyzikálny jav - voda je mútnejšia, obsa-
huje väčší počet čiastočiek pôdy.
Námestník P. Minárik konštatoval, že
zanášanie je možné pozorovať asi od
roku 2006, odkedy dochádza k zvýšené-
mu zakaleniu vody pri vyšších vodných

stavoch a k enormnému nárastu koná-
rov stromov, koreňov, ktoré sú vyvráte-
né z neopevnených brehov na rakúskom
území. „Máme s tým potom veľké
finančné náklady. Skončí to v Čunove a
v Gabčíkove. Naplaveniny sedimentujú
pod Devínom, Prístavným mostom a
zvyšok v Hrušovskej zdrži,“ uviedol.
P. Minárik dodal, že na riešenie problé-
mu existuje komisia hraničných vôd s
Rakúskom. Úpravy, ktoré urobili naši
susedia, majú dosah na Slovenskú repu-
bliku a jeho rozsah treba stanoviť aj z
hľadiska nákladov. Vodohospodári pri-
pravujú odbery vzoriek, zmapovali
nánosy a musia aj dokázať, odkiaľ
naplaveniny pochádzajú. 
„Zrejme ani naše ministerstvo neveno-
valo tomu takú pozornosť, akú si pro-
blém zaslúži a Slovensko nevydalo jed-
notné stanovisko smerom do Rakúska,
čo považujem za chybu,“ dodal P. Miná-
rik. (rob)

Cyklista chcel ujsť z miesta nehody,

tvrdí otec dievčaťa zrazeného na korze
AD: CYKLISTI MÔŽU PO KORZE
JAZDIŤ, ALE... (BN 28/2009)
Celá udalosť sa ma osobne dotýka,
nakoľko som otcom zrazeného diev-
čatka a v tej chvíli som bol necelý
meter za ňou. 
Vašej čitateľke, ktorá opisuje udalosť zo
svojho pohľadu, uniká základný pro-
blém: celá udalosť sa odohrala na pešej
zóne v srdci Bratislavy. Na jednom z
mála miest, kde by sa malo dať popre-
chádzať s rodinou či priateľmi bez toho,
aby vás ohrozovali, porípadne zranili,
bezohľadní cyklisti, korčuliari či šoféri.
Čo sa týka mladého muža, ktorého
duchaprítomnosť tak vychvaľuje, v
prvom rade nemal svojou bezohľadne
rýchlou jazdou po chodníku plnom ľudí
navodiť situáciu, v ktorej už nebol
schopný zrážke zabrániť. Dcéra v
danom momente nebehala roztopašne
hore - dole po korze, ale prechádzala z
terasy cez chodník do čokoládovne. 
Napriek tomu, že som išiel necelý meter

za ňou, bicyklistu som nezaregistroval
až do momentu, keď doslova zmietol
dcéru z chodníka, pričom obaja ostali
ležať na zemi vyše päť metrov ďalej -
dcéra privalená jeho bicyklom. 
Dcérke som napriek jej neprestávajúce-
mu plaču nedovolil vstať zo zeme. Sila
nárazu ma totiž tak ohromila, že som sa
naozaj obával vážnejších poranení než
tých viditeľných odrenín na celom telíč-
ku a najmä na hlave. Okrem toho až do
príchodu do nemocnice zrejme z preži-
tého šoku odmietala komunikovať a
odpovedať na otázky, čo moje obavy len
zhoršovalo. 
A čo sa týka zranení mladého muža -
zrejme neboli také závažné, keď bol
schopný opraviť si bicykel a pokúsil sa
na ňom odviezť preč. A práve to je dru-
hým a v mojich očiach ešte závažnejším
zlyhaním tohto mladíka - pokus o útek z
miesta nehody. Nešlo o skratové kona-
nie - najprv si totiž nahodil spadnutú
reťaz, chvíľu si posedel na bicykli aj

napriek opakovaným výzvam, aby z
neho zosadol a zrazu vyrazil dole kor-
zom. Len vďaka duchaprítomnosti oko-
lostojacich ľudí sa ho podarilo zachytiť,
stiahnuť dole z bicykla a zadržať až do
príchodu privolanej policajnej hliadky. 
Na záver ešte vyvrátim niektoré tvrde-
nia anonymnej pisateľky: Nie je pravda,
že sanitka neprišla. Akurát z dôvodu
(ne)dostupnosti ostala stáť pri Michal-
skej bráne a na korzo prišli zdravotníci
pešo. Sanitkou sme aj odišli na Kramá-
re na niekoľkohodinové vyšetrenia chi-
rurgom, sonografiu brucha a röntgen
hlavy. Takisto nie je pravda, že dcérka
odišla sama: do sanitky aj do nemocni-
ce som ju celý čas niesol na rukách.
Chcem sa však aj poďakovať všetkým
ľuďom, ktorí nám pomohli. Najmä však
dvom okoloidúcim lekárom, ktorí krát-
ko pred príchodom zdravotníkov dcérku
ako prví prezreli a vyčkali s nami až do
nášho odchodu do nemocnice.

Milan Chovanec, Bratislava

NOVINKY Z MHD

 Platí vo dne aj v noci.
  Pošlite prázdnu SMS na číslo 1100 a počkajte na svoj SMS lístok v podobe spätne prijatej SMS (správy)
  Do vozidla nastupujte výhradne s prijatým potvrdením o kúpe SMS lístka.
  Vami zaslaná SMS správa je len objednávkou služby a neplatí ako cestovný doklad.

www.dpb.sk

Službu SMS lístok ste využili už viac 
ako 1.500.000 krát

Je to úplne jednoduché, 
pošli SMS a čakaj na svoj SMS lístok!

Už od 1. 10. 2009 NOVINKA - SMS24, už čoskoro!

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

•Prístup 24 hodín denne
•Osobný alarm

www.selfstorage.sk
tel. 0800 500 951

PRENAJMITE SI SKLAD

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

Výroba a montáž
plastových okien 

s certifikátom

ZĽAVY 
AŽ DO 30%

5-komorový nemecký systém TR0CAL
výborné okná s certifikátom priamo od výrobcu

GARÁŽOV É BRÁNY 
Neváhajte a vyberte si kvalitu!

Výstavný salón: Nobelovo námestie 9, 851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2331, 02/6224 7195

e-mail: aluwin@aluwin.sk www.aluwin.sk
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Fotografi budú

súťažiť na 

fotomaratóne
BRATISLAVA
Bratislavský fotomaratón má už
svoje tradičné miesto v živote hlavné-
ho mesta. Jeho 3. ročník bude 19. sep-
tembra 2009 na Tyršovom nábreží.
Fotomaratón trvá šesť hodín, počas kto-
rých dostanú účastníci jednoduchú
úlohu - urobiť sériu dvanástich fotogra-
fii na dvanásť rôznych tém - jedna foto-
grafia na každú tému. Hodnotiť sa bude
celá séria, pričom jeden pohľad bude
patriť odbornej komisii, druhý návštev-
níkom oficiálnej stránky akcie.
Organizátori pripravili aj niekoľko
sprievodných podujatí - napríklad kon-
cert Dana Bártu (ten bude dokonca
zadarmo a český spevák okrem koncer-
tu ponúkne aj výstavu svojich fotografií
vážok), fotografické workshopy, pred-
nášky či projekcie na veľkoplošnej
obrazovke. Záujemcovia o súťaž sa
môžu zaregistrovať prostredníctvom
internetu alebo priamo na mieste. Celý
program je zadarmo. (mm)

Je tu jesenný 

zber starej

elektroniky
STARÉ MESTO
Aj túto jeseň pripravuje mestská
časť Bratislava-Staré Mesto jesenný
zber elektrospotrebičov. Možno odo-
vzdať staré, pokazené, nemoderné a
energeticky náročné práčky, chlad-
ničky, mrazničky, mikrovlnky, mo-
nitory, televízory, počítače, kávova-
ry, kulmy, sušiče na vlasy, variče a
ďalšie spotrebiče.
„Priamo v domácnostiach ich prevez-
mú pracovníci autorizovanej spoloč-
nosti v oblasti zberu a spracovania
elektroodpadu. Rovnako ako pri pred-
chádzajúcich troch zberových akciách
sa záujemcovia o túto nadštandardnú
službu musia prihlásiť na Miestnom
úrade mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto, a to najneskôr do štvrtka 1.
októbra 2009. 
Počas úradných hodín nadiktujú na tel.
č. 59246 333 alebo 59246 417 svoje
meno, adresu, telefón a zoznam elek-
trospotrebičov, ktorých sa chcú zba-
viť,“ informovala hovorkyňa samo-
správy Alena Kopřivová. Zber bude
počas dvoch sobotných termínoch - 3.
októbra a 10. októbra 2009. (mm)

V lete prišlo do

ZOO menej ľudí

ako pred rokom
BRATISLAVA
Zoologickú záhradu v Bratislave
navštívilo počas tohto leta menej
ľudí ako vlani. Kým v júli a v augus-
te v roku 2008 prešlo jej bránami
viac ako 122-tisíc návštevníkov,
tento rok to bolo za rovnaké obdobie
okolo 87-tisíc návštevníkov. 
Uviedla to vedúca oddelenia vzdeláva-
nia a propagácie v ZOO Silvia Piroško-
vá. Pokles návštevnosti vraj súvisí so
sociálnou, respektíve ekonomickou
situáciou obyvateľov Slovenska a su-
sedných krajín. „Celkovo hodnotíme
návštevnosť ako uspokojivú aj napriek
tomu, že sme zaznamenali mierny
pokles,“ povedala S. Pirošková.
Celková ročná návštevnosť sa podľa
nej bude pohybovať medzi 250 a
300 000 návštevníkov. Pre globálnu
ekonomickú krízu návštevnosť pravde-
podobne neprekročí údaje z roku 2008.
Zoologická záhrada vtedy zaznamena-
la viac ako 301 000 návštevníkov. Naj-
viac turistov je zo Slovenska, zo zahra-
ničných krajín vedú Česko a Maďar-
sko. Do bratislavskej zoologickej
záhrady si nájdu cestu aj Rakúšania,
Poliaci, Nemci, Francúzi, Holanďania
či Angličania. Približne polovicu náv-
števníkov tvoria deti, najmä v lete sem
zavítajú v rámci detských táborov. 
Počas leta sa v bratislavskej zoologic-
kej záhrade narodilo mláďatko tamarí-
na žltorukého, osem prasiatok svine
vietnamskej a dva plameniaky ružové.
Okrem toho sem previezli pár krokodí-
la čelnatého, samičku kačičky manda-
rínskej, dve samičky kajky morskej,
samca belane tundrovej a samicu kara-
kala. (sita)

V lokalite Tichá - Slávičie údolie sa ráta

s výstavbou novej cesty a chodníkov
STARÉ MESTO
Zámer vybudovať novú cestnú a
dopravnú infraštruktúru, ktorá by
zlepšila spojenie medzi Slávičím
údolím s lokalitou Mudroňova,
narazil na odpor a nevôľu mnohých
obyvateľov žijúcich v tejto lokalite. 
Prestavba sa týka najmä ulíc Tichá,
Jančova a Slávičie údolie. Mesto má
záujem o dobudovanie cestnej infra-
štruktúry na tomto území, ktoré pova-
žuje za perspektívne atraktívnu lokali-
tu, predovšetkým čo sa týka bývania.
Samozrejme, o niečo odlišnejší názor
majú obyvatelia, ktorí v tejto lokalite
bývajú...
Do redakcie nám napríklad napísala
čitateľka Veronika Kucharská, ktorá
okrem iného tvrdí, že projekt vybudo-
vania širokej komunikácie v oblasti
spomínaných troch ulíc je starý vyše
tridsať rokov. „Že to niekomu napadlo
vtedy, to ma neprekvapuje. V tom čase
to dokonca ešte nebola až taká blbosť,

lebo tu bola minimálna zástavba,“ píše. 
Inak to vyzerá dnes, najmä keď cesta
má mať, podľa nej, miestami až trinásť
metrov, vrátane 2,5-metrových chodní-
kov „po ktorých bude chodiť asi dvad-
sať ľudí, čo tu nemajú auto“. 
Ako na záver uvádza, cesta má trolej-
busovou linkou prepojiť túto oblasť s
centrom mesta, Mlynskou dolinou a
Dlhými dielmi. „Tak ako je však cesta
navrhnutá, je v hrubom rozpore s jed-
nou so zásad dopravného plánovania,
ktorou je ochrana obytných zón pred
prejazdom tranzitnej dopravy,“ píše
čitateľka.
Z magistrátu nás informovali, že súčas-
ná cestná infraštruktúra nezodpovedá
požiadavkám priamej dopravnej obslu-
hy, ani napojenia na nadradenú komu-
nikačnú sieť. Úroveň mestskej hro-
madnej dopravy je tu oveľa nižšia ako
v iných častiach mesta. 
Dlhodobým zámerom mesta je preto
vybudovanie plnohodnotného napoje-

nia na stredný dopravný okruh v polo-
he Mlynská dolina - Slávičie údolie.
Mesto v stanovisku totiž uvádza, že má
k dispozícii aj reakcie úplne opačného
charakteru - žiadosti na vybudovanie
komunikácií. 
„Zdôrazňujeme, že parametre navrho-
vanej komunikácie vylučujú jej použí-
vanie ako tranzitnej trasy medzi
Mlynskou dolinou a centrom. Ide o
bežnú obslužnú komunikáciu so štan-
dardnými rozmermi,“ uvádza magi-
strát. 
Priznáva, že kvôli projektu bude
potrebný výkup niektorých pozemkov
od súkromných majiteľov. Otázka
MHD sa má podľa magistrátu riešiť
neskôr, a to podľa požiadaviek miest-
nych obyvateľov. Predseda predstaven-
stva DPB, a.s., Branislav Zahradník
potvrdil, že samotný dopravný podnik
nie je zatiaľ naklonený budovaniu tro-
lejbusovej trate cez toto územie. (rob)

FOTO - Oto Limpus
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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!
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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

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Potrebujete trezor?
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PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA POPRADSKEJ ULICI sa 24-
ročný Štefan P. z Bratislavy pokúsil
ukradnúť z vozidla Škoda Pickup atra-
pu samopalu. Ráno sa vlámal do auta,
ale ku krádeži už neprišlo, pretože ho
vyrušila policajná hliadka. Policajti
podozrivého na mieste zadržali.

STARÉ MESTO
NA BLUMENTÁLSKEJ ULICI
dvaja Bratislavčania, 25-ročná Erika B.
a 24-ročný Tibor Z., prepadli 64-ročné-
ho muža. Vo večerných hodinách mu
ukradli prsteň zo žltého kovu. Muža,
našťastie, nezranili, oboch však ihneď
na základe popisu zadržali policajti
pohotovostnej motorizovanej jednotky. 

DÚBRAVKA
NA NIEKOĽKÝCH ULICIACH
predávali 24-ročný Marek H. ml. a 16-
ročný Filip V. drogy. Marek H. ml. si
zadovažoval marihuanu, ktorú pro-
stredníctvom Filipa V. predávali iným
osobám (niektoré boli mladšie ako 18
rokov). Na jednej z ulíc predal Marek
H. ml. Filipovi V. neznámu sušenú
rastlinu zabalenú v 20 kusoch plasto-
vých vreciek, pričom oboch priamo na
mieste zadržali policajti. V kriminalis-
tickom a expertíznom ústave zistili, že
išlo marihuanu s celkovou hmotnosťou
15,76 g, čo je 110 - 160 jednorazových
dávok. Hodnota zadržanej drogy je
1100 až 1600 eur. V ten istý deň vyko-
nali prehliadku u Mareka H. Policajti v
byte našli 72 plastových vreciek s hne-
dozelenou sušenou rastlinou konope z
rodu Canabis s celkovou hmotnosťou
1016 g, čo predstavovalo 1564 - 3406
obvykle jednorazových dávok drogy.
Hodnota drogy bola 15 640 až 34 060
eur.

PETRŽALKA
NA EINSTEINOVEJ ULICI prišla
lízingová spoločnosť o Audi Q7, ktoré
jej neznámi páchatelia ukradli priamo
spred nákupného centra. Autičkári úra-
dovali aj v Starom Meste, kde cudzie-
mu štátnemu príslušníkovi ukradli inú
audinu - Allroad. A do tretice zlodeji
áut. V Karlovej Vsi zmizlo Porsche
Cayenne priamo spred domu, v ktorom
býval jeho majiteľ. (mm)

Korzo, čiže

posledná bašta

nášho sveta
Čierni vlci obiehali dav a vykrikova-
li: Feri, daj mu!!!“
Diváci stáli v kruhu, nejaká tajomná
sila ich držala na dištanc, takže vo vnút-
ri bolo koliesko s priemerom asi dva-
násť metrov a v jeho strede stáli hlavní
aktéri. Oboch som poznal, tak ako
každé decko z mesta, len z rozprávania.
Po prvý raz som videl dlhého Huga,
ktorý vládol bytovkám na Nivách. Ešte
stále držal v rukách cigaretu a bol tenký
a dlhý, zle by sa ukladal do rakvy,
pomyslel som si. Rovnako prvý raz
som videl Feriho, Cigánskeho Kráľa,
ktorý vládol Cukrmandlu presne z jeho
tajomného stredu, z Vydrice s bitkármi
a devami tmavej pleti i povesti, z ulice,
čo sa začínala jediným krokom od Ryb-
ného trhu, kam chodili maminy z dob-
rých mestských rodín nakupovať na
nedeľu. Privandrovalci chodievali už
vtedy na Centrálne. 
Nevysoký cigánsky veľmož mi učaro-
val. Počul som už o jeho oceľových
pästiach a teraz som obdivoval drobné
kučierky na jeho hlave a hrdý profil.
Vďaka tým vlasom, keď raz obelejú, a
profilu bude raz vyzerať ako Ceasar.
Ruky mal spustené po bokoch a vyzý-
val Huga, aby začal. 
Hugo frajerským gestom hodil ohorok
cigarety za hlavu, ďaleko za dav, a v tej
chvíli mu na pevnom tenkom bruchu
zabubnovali oceľové Feriho päste. Dav
sa trochu rozostúpil. A čierni vlci, pod-
daní Cigánskeho Kráľa, sa plazili
okolo živého ringu a povzbudzovali
svojho veľmoža: Feri, daj mu!
- Prečo mu nepomôžu, keď je ich kráľ?
- naivne som sa spýtal budúceho lesáka
Jura, ktorý ma práve týmto veľkole-
pým divadlom inicioval na Korze, lebo
mi už minulo pätnásť. Už som bol s
partiou z Lida na Korze, ale to som bol
ešte krpec a s úderom šiestej hodiny
ma preto vlastní starší kamaráti hnali
domov. Teraz som mal už teda právo
postupovať do stredu tohto voľného
spolku, aby som si pomaly začal uve-
domovať, že ani ja, ani oni nie sme
hocakí študáci, ale deti zo starých
mestských rodín, rendešemberek, lepší
ľudia. Akurát, že sme nemali vyáren-
dovanú budúcnosť, ako detičky z čoraz
silnejúcich prisťahovaleckých spolkov.
U nás prevládala minulosť a poznanie.
- Pretože by ho tým urazili, - vysvetľo-
val budúci lesník. - V tej chvíli by sa
spojil s Hugom a začal mlátiť tých mla-
dých. Každý súboj musí vyhrať sám,
preto je kráľom. Kráľom zostane
dovtedy, dokedy bude vyhrávať fér.
- A čo poliši?
- Tí, - Juraj opovržlivo odfúkol. - Pri
takej príležitostí bránia ľudovú vlasť
niekde za rohom v Zelenom Antone a
čakajú na výsledok. Takýchto vecí sa
boja.
Neskôr som ich naozaj videl čakať v
tom šupáku, ale boli tam márne, dav po
skončení súboja zapchal ulice a Hugo
aj s Ferim a mladými vlkmi zmizli v
krivolakých uličkách Starého Mesta.
Potešilo ma, že poliši sa boja aj nieko-
ho normálneho a hmatateľného.

Gustav Bartovic
z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Palác Motešických má novú podobu
Verejné priestranstvá dostávali v
minulosti automaticky pomenovania,
ktoré umožňovali ľuďom ľahkú a
spoľahlivú orientáciu. Ulice a námes-
tia boli známe pod prídavnými mena-
mi, ktoré ich najviac charakterizova-
li. Veľké či malé námestie, dlhá, krát-
ka, blatistá, dláždená, tmavá, strmá,
horná, vysoká, dolná, drevená či dláž-
dená ulica. 
Pri uliciach a cestách sa uplatňoval aj
smer, kam viedla: Viedenská, Dunajská,
Cintorínska, Hradná, Zámocká. Časté
bývalo pomenovanie podľa svätcov,
najmä v blízkosti kostolov, alebo podľa
blízkych kláštorov a iných cirkevných
objektov (Michalská, Františkánska,
Klariská, Kapitulská, Farská, Prepošt-
ská, Kostolná, Školská). V priebehu
druhej polovice 19. storočia sa rozšíril
zvyk pomenovávať priestranstvá podľa
významných osobností. 
V Uhorsku, a teda aj v Prešporku (ofi-
ciálny názov mesta bol do roku 1919
Pozsony), dostali ulice a námestia mená
podľa významných maďarských revo-
lucionárov a politikov (Petöfi, Kossuth,
Batthányi, Széchényi, Szilágyi, Deák).
Tieto názvy prestali byť po prvej sveto-
vej vojne a po vzniku Československej
republiky aktuálne. Jednoduchým pre-
menovaním sa z Kossuthovho námestia
stali Palackého sady, z Pálffyho námes-
tia Námestie Komenského. 
Meno Jana Amosa Komenského použi-
li aj na pomenovanie bratislavskej uni-
verzity. Tú pozná každý. No medzi Bra-
tislavčanmi je mnoho takých, ktorí netu-
šia, kde je Komenského námestie. 
Je len málo takých námestí na svete, kde
nikto nemá adresu. Ani byty, ani inštitú-
cie. Načo vlastne potrebuje taký priestor
pomenovanie? 
Bratislavské Komenského námestie je
priestor za bývalým Mestským divad-
lom, medzi dnešnou Gorkého a Jesen-
ského ulicou. Teraz bezútešné parkovis-
ko, voľakedy udržiavaný intímny par-
čík, založený ešte v 19. storočí Okrášľo-
vacím spolkom. 
Priestranstvo nebolo vždy také veľké.
Pôvodná budova barokového divadla
bola o niečo dlhšia ako terajšia (aj
napriek nevzhľadnej modernej prístav-
be). Do námestia, ktoré ešte vtedy
nenieslo nijaké meno, zasahovalo pre-
dĺženie divadla za jeho javiskom, ktoré
obsahovalo tanečnú a koncertnú sálu -
pôvodnú mestskú redutu. Tú mešťania
používali pri častých oslavách, báloch,
spoločenských udalostiach. Bolo možné
aj prepojenie hľadiska divadla so sálou
reduty, cez priestor javiska. Takto spoje-
nú impozantnú sálu si dnes možno

ťažko predstaviť. Hádam len pri návšte-
ve sál Reduty vo Viedni. 
Ešte v čase existencie starého divadla
(terajšie postavili na jeho mieste až v
roku 1886) si postavil v tridsiatych
rokoch 19. storočia v tesnej blízkosti
reduty, na vtedajšej Ondrejovej či
Ondrejskej ulici (Andreasgasse, dnes
Gorkého), pomerne rozsiahly palác šľa-
chtic pán Motešický. Využil možnosť
zastavať aj už nefunkčnú mestskú prie-
kopu, ktorá sa tiahla pozdĺž ulice. Po
stavebný materiál nemusel chodiť ďale-
ko. Murári stavali nový dom z materiá-
lu, ktorý získali súčasným demolova-
ním stredovekých múrov mestského
opevnenia. 
Rodina Motešických sa objavila ako
kométa úspešných úradníkov na začiat-
ku 19. storočia a ešte v priebehu 19. sto-
ročia aj zanikla, vymrela. Bola to vlast-
ne bočná vetva šľachtickej rodiny Maj-
thényiovcov. Dom Motešických obsa-
hoval veľa nájomných bytov, ktoré s
obľubou obývali aj príslušníci vyššej
šľachty. Preto sa stalo zvykom označo-
vať ho názvom palác. Pred koncom 19.
storočia používalo reprezentačné miest-
nosti prvého poschodia meštianske
kasíno.

Po prvej svetovej vojne začal dom pust-
núť. Nakoniec prešiel do majetku suse-
diacej banky a neskôr ho spravoval
bytový podnik. Z paláca sa stal nevábny
nájomný dom so smrdiacim prechod-
ným dvorom. Po privatizácii sa historic-
ký objekt dožil rekonštrukcie, ktorá sa
práve končí. Objekt je od základov
sanovaný a zmodernizovaný, nadstav-
bou sa jeho úžitková plocha zvýšila
skoro až na dvojnásobok. 
Nie vždy sa podarí realizovať vhodnú
nadstavbu na historickom objekte.
Odstrašujúce príklady vidno na Hviez-
doslavovom námestí v rade budov
naproti hotelu Carlton. Mohutná nad-
stavba nad palácom Motešických pôso-
bí oveľa prijateľnejšie. Projetant aj sta-
vebník si uvedomovali význam pôvod-
ného pamiatkového objektu. 
Odstupňovaním nadstavby a použitím
tmavších materiálov na jej povrchu zvý-
raznili optický účinok precízne reštauro-
vanej pôvodnej fasády z devätnásteho
storočia. Problematická ostáva perforo-
vaná kulisa pripomínajúca pôvodný
trojuholníkový štít. Trojuholníkový štít
bol, ako v klasickej architektúre, vy-
vrcholením fasády. Dnešné riešenie s
prázdnou trojuholníkovou plochou je
skôr excentrickou dekoráciou modernej
nadstavby. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

KASKÁDY
r e z i d e n c i a

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
Hokejisti Slovana Bratislava začali
nový ročník Extraligy dvoma víťaz-
stvami. Hneď však treba dodať, že
aj dvoma povinnými víťazstvami,
pretože v úvodných kolách narazili
na príjemných súperov, nováčika zo
Spišskej Novej Vsi a reprezentačnú
dvadsiatku.
Už výsledok 3:2 pre Bratislavčanov
dáva tušiť, že na Spiši to nebola úplne
bezproblémová výhra. Hostia síce
získali rýchle vedenie, ale keď sa nová-
čik otriasol, nemal ďaleko ani k pre-
dĺženiu. Tri body zachránil Hujsa iba
minútu pred koncom duelu.
„Začali sme dobre, vďaka presilovkám
sme išli do vedenia a za stavu 2:0 sme
mali zápas v rukách. Domáci sa však
postupne zlepšovali, vyrovnali a od
stavu 2:2 boli lepší. Hujsa nás, našťas-
tie, vykúpil a sme teda radi, že sme
sezónu začali víťazstvom,“ priznal tré-
ner Antonín Stavjaňa. 
O dva dni neskôr cestovali jeho zve-
renci na ľad reprezentačnej dvadsiatky.
Kým na Spiši ich v hľadisku motivova-
lo 5000 fanúšikov, ktorí takmer úplne
zaplnili štadión, v druhom stretnutí pri-
šla na tribúny necelá päťstovka zve-
davcov. Možno aj preto chýbal stretnu-
tiu ten pravý hokejový náboj. Slovan
zvládol duel bez akýchkoľvek problé-
mov a po jednoznačnom priebehu
vyhral 4:1. 
Napriek tomu, že domáci znížili až päť
minút pred koncom, Antonín Stavjaňa

nebol najspokojnejší. „Prístup niekto-
rých hráčov, ktorí nehrávajú pravidel-
ne, ma nepotešil. Ak chcú presvedčiť o
svojich kvalitách, musia pridať. Som
rád, že sme si mohli vyskúšať niektoré

situácie a presilovky, pretože teraz nás
čaká ťažká séria na ľade súperov.“ Slo-
van aj tento týždeň čakajú iba stretnu-
tia vonku, doma sa predstaví až 27.
septembra 2009. (mm)

Policajti zrušili

očakávaný duel

DAC - Slovan
FUTBAL
V slovenskom futbale najnovšie
zaperlil Výkonný výbor Únie ligo-
vých klubov, ktorý preložil stretnutie
Dunajská Streda - Slovan (malo sa
hrať v nedeľu 13. septembra 2009). 
Podľa výboru bolo dôvodom odporú-
čania Prezídia Policajného zboru SR.
„Výkonný výbor prijal rozhodnutie s
cieľom predísť prípadným zásahom do
priebehu a schválených termínov stret-
nutí riadených ÚLK zo strany štátnych
orgánov v rozsahu ich kompetencií
vyplývajúcich z príslušných ustanove-
ní zákona o organizovaní verejných
telovýchovných podujatí, športových
podujatí,” uvádza sa v komuniké.
Futbaloví funkcionári sa zrejme zľakli,
že štátne orgány samy zrušia zápas a
nebudú čakať, kým tak urobia funkcio-
nári. Otázkou však je, prečo by to nie-
kto robil? Čo také hrozné sa malo v
Dunajskej Strede stať? Alebo si niekto
myslí, že keď ide hrať Real s Barcelo-
nou, Celtic s Rangers, Liverpool s
Manchestrom United, tak ktosi tieto
stretnutie tri dni pred začiatkom bezdô-
vodne zruší?
Nie! V normálnej spoločnosti, s normál-
nymi politikmi, s normálnymi policaj-
nými šéfmi a s normálnymi futbalovými
funkcionármi sa akurát urobí všetko
preto, aby sa duel odohral a aby sa odo-
hral bez konfliktov. Znamená to, že ho
napríklad dajú na obedňajší termín, pre-
tože počas dňa sa vždy lepšie monitoru-
je situácia ako za tmy, že štadión aj
fanúšikovské tábory sú prísne strážené,
že posilnia usporiadateľské služby a
policajné hliadky. No nikde a nikdy (ak
sa, pravdaže, nestane niečo mimoriad-
ne) sa stretnutie neruší!
Áno, duel DAC - Slovan bol rizikový.
Čakal sa tam vypredaný štadión, stov-
ky priaznivcov oboch tímov, vybičova-
ná atmosféra na tribúnach. Ak však
policajti a usporiadatelia neboli schop-
ní zvládnuť takýto, v podstate obyčaj-
ný ligový zápas, tak tu nie je niečo v
poriadku. Minimálne na šéfovských
postoch inštitúcii, ktoré mali dozerať
na poriadok. Dušan Blaško

Slovan posilnil

Erik Grendel

z Dubnice 
FUTBAL
Funkcionári ŠK Slovan Bratislava
sa pred týždňom dohodli na trojroč-
nej zmluve s Erikom Grendelom.
Dubnický reprezentant do 21 rokov
patrí k najväčším slovenským talentom
a už pred dvoma rokmi sa oňho zaují-
mal taliansky klub z Trevisa. Z prestu-
pu nebolo nakoniec nič, ale ofenzívny
stredopoliar naďalej patril k tomu naj-
zaujímavejšiemu, čo behalo po sloven-
ských ligových trávnikoch.
Preto bolo prekvapením, že po rošá-
dach medzi Banskou Bystricou, Dub-
nicou a Podbrezovou zostal Grendel
„len“ v Dubnici a nezamieril pod
Urpín... (mm)
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Slovan začal hokejovú Extraligu dvoma 

víťazstvami, to ťažšie však ešte len príde

Petržalka aj bez Hippa vyučila Košice

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Navrhovateľ Bory Mall, a.s., Bratislava 
predložil zámer 

Výroba betónovej zmesi
pre Polyfunkčné územie

Lamačská brána, Bratislava
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 7.
9. do 28. 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 Ministerstvu životného prostredia SR,
odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812
35 Bratislava 1 do 28. 9. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc.
č. 644/124-125, 311-312 (lokalita A) a 2810,
2819-2820, 28325, 2830, 2835, 2840, 2845,
2850, 2855, 2860, 2861, 2870, 2881, 2882/1
(lokalita B), k. ú. a MČ Bratislava - Lamač, územný
obvod Bratislava IV.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevá-
dzka zariadenia na výrobu betónových zmesí pre stav-
bu objektov v priestore Polyfunkčného územia Lamač-
ská brána. V prvej etape výstavby objektov na pokrytie
prác malého rozsahu budú betónové zmesi zabezpe-
čené z externých výrobní. Ako záložný zdroj bude slúžiť
mobilné technologické zariadenie s kapacitou
10m3/h. V ďalších etapách výstavby bude vybudovaná
technologická linka, ktorej kapacita bude vyššia ako
100 000 ton/rok. Betonáreň bude umiestnená v loka-
lite „A“, kde budú inštalované dve technologické linky
o kapacite 100 000 m3 betónových zmesí za rok. Va-
riantne bude jedna z nich len s kapacitou 50 000 m3

za rok. Po rozšírení staveniska bude jedna technologic-
ká linka s kapacitou 100 m3/h zdemontovaná a inšta-
lovaná na lokalite „B“. Predpokladá sa, že do roku
2012 budú obidve linky pracovať na lokalite „A“.
Predpokladaný termín začatia: cca 02/2010
Predpokladaný termín ukončenia: cca 12/2014

Navrhovateľ J & T Real Estate, a.s., Bratislava 
predložil zámer 

Parkovací dom
pre Tower 115

Do zámeru je možné nahliadnuť od 7. 9. do
28. 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 Ministerstvu ži-
votného prostredia SR, odbor hodnotenia a po-
sudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám.
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 28. 9. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
9134/5,8,45,53,55-56 v areáli budovy Tower 115, k.
ú. a MČ Bratislava - Staré Mesto, územný obvod Brati-
slava I. Lokalita sa nachádza na pozemkoch ohraniče-
ných zo severu ulicou Landererova, zo západu areálom
pripravovaného komplexu Panorama City, z južnej stra-
ny predpolím objektu Tower 115 a z východnej strany je
to povrchové parkovisko s budovou firmy Datalan.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevádzka
samostatného parkovacieho domu pozostávajúceho z
2 podzemných a 5 nadzemných podlaží, ktorý bude v
priamej nadväznosti na existujúci objekt administratívnej
budovy Tower 115. Činnosť bude realizovaná na mies-
te existujúcej, technicky nevyhovujúcej a nefunkčnej 2-
podlažnej podzemnej garáže. Realizáciou činnosti sa
dosiahne doriešenie statickej dopravy objektu Tower
115. Predkladaný zámer je riešený variantne. Variant-
nosť spočíva v rozdielnom počte parkovacích stojísk
(p.s.) v parkovacom dome: činnosť bude obsahovať v
1. variante 778 p.s a v 2. variante 760 p.s. 
Predpokladaný termín začatia: cca 04/2010
Predpokladaný termín ukončenia: cca 09/2010

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Rekonštrukcia Teplárne
SLOVNAFT, a.s.,

ktorej navrhovateľom je SLOVNAFT a.s,
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlast-
né náklady zhotoviť kópie od 11. 9. do 10.
10. 2009 v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
námestie 1. (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/.)

FUTBAL
Futbalisti MFK Petržalka majú za
sebou prvý domáci zápas bez bývalé-
ho trénera Michala Hippa a prvý s
Petrom Fieberom, ktorý ho nahra-
dil. Premiéra vyšla bývalému obran-
covi Interu a Dunajskej Stredy
možno až nad očakávania.
Petržalka vo svojom seneckom exile
rozbila nedávny košický pohárový
zázrak 3:0 a nebola ďaleko od toho,
aby dala východniarom rovnaký
výprask ako nedávno AS Rím - sed-

mičku. Hostia už bez trénera Jána
Kozáka, ktorý sedel len na tribúne, boli
iba tieňom nedávneho strašiaka AS (a
na jar aj Slovana) a za stavu 0:3 a po
vylúčení Cicmana sa už len modlili,
aby bol koniec.
„Určite sme vyhrali zaslúžene. Boli
sme lepším mužstvom, chlapci bojova-
li, podali dobrý a disciplinovaný vý-
kon,“ pochválil svojich nových zveren-
cov Peter Fieber. O tom, či naozaj išlo o
čoraz lepšiu Petržalku, alebo sa pod
výsledok podpísali aj žalostné Košice,

môžu Petržalčania presvedčiť už v
sobotu 19. septembra 2009, keď nastú-
pia na ihrisku posledného Ružomberka
vedeného už Čechom Strakom.
ŠK Slovan mal minulý víkend voľno,
čo mohlo novému trénerovi Michalovi
Hippovi pomôcť pri ešte lepšom spoz-
návaní tímu, ku ktorému sa vrátil až po
reprezentačnej prestávke. Belasí majú
za sebou stredajšiu dohrávku 2. kola so
Žilinou, v sobotu 19. septembra o
17.30 h hostia na Tehelnom poli Ban-
skú Bystricu. (db)

Súboj slovanistu Martina Štajnocha (v bielom) so Spišiakom Heizerom v
premiére hokejovej Extraligy. FOTO - SITA

   „Zdravotné ani estetické problémy zubov nemá nikdy význam odkladať, pretože 
k riešeniu problému vždy nakoniec prísť musí. Je preto dobré dať si zuby do poriadku čím 
skôr“

Klinika Schill Dental sa nachádza v príjemnom prostredí Karloveského ramena. Na celkovo 9-tich 
pracoviskách (9-tich kreslách), pracuje 9 špičkových stomatológov, pričom garantom vysokej kvality 
práce je primár a majiteľ kliniky MUDr. Alexander Schill. V klinike Schill Dental poskytujeme všetky 
stomatologické služby. A tak kvôli špeciálnym zákrokom či vyšetreniam nemusíte chodiť na iné 
pracoviská.

Absolútnou špecialitou kliniky Schill Dental sú „rýchle” korunky. Novú korunku vám pripravia a nasadia 
už do jednej hodiny. 

V Schill Dental sú pre vás bez bolesti a bez dlhého čakania na termín 
k dispozícii špičkoví odborníci a najmodernejšie stomatologické postupy 
a technológie.

NOVÉ ZUBY UŽ ZA JEDNU HODINU!

„Ľudia sa o nás väčšinou dozvedajú od svojich známych, ktorí nás odporúčajú, 
ako dobré riešenie, najmä v prípade komplikovanejších problémov so zubami. 
Často počujeme i to, že sme drahí. Pri bežných ošetreniach sa naše ceny od iných 
súkromných lekárov v podstate nelíšia. Čo sa týka väčších zákrokov, používame 
špičkové technológie, ktoré sú finančne náročnejšie, práve vďaka nim však môžeme 
garantovať vysokú kvalitu a dlhodobú  trvácnosť výsledného zákroku. Pri rozsiahlejších 
výkonoch môžu naši klienti bez problémov využiť splátkový kalendár.“

MUDr. Alexander Schill 
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Festival tanca

roztancuje aj 

ulice mesta
TANEC
Do 23. septembra 2009 potrvá 13.
ročník medzinárodného festivalu
súčasného tanca Bratislava v pohybe
v priestoroch domu T&D na Mileti-
čovej ulici 17/B. 
Na festivale vystúpi aj pražské teleso
DOT504 s produkciou 100 Wounded
Tears (20. septembra o 20.00 h - cho-
reografia Jozef Fruček a Linda Kapeta-
nea), ktorá zožala mimoriadne úspechy
na tohtoročnom divadelnom festivale v
Edinburgu. Jej hviezdou je Csongor
Kassai, ktorého môžete v rámci festi-
valu 23. septembra o 20.00 h uvidieť aj
v novej inscenácii alternatívneho
divadla elledanse Jablko v úlohe Vše-
mohúceho.
Celý september bude trvať site-specific
projekt Tanec v uliciach (choreografia
Stanislava Vlčeková), ktorý prenesie
súčasný tanec z divadla priamo do ulíc
Starého Mesta a do Sadu Janka Kráľa.
Súčasťou festivalu je aj novootvorené
elledanse café so svojím videodance
programom. (dš)

Na Školskej

zahrá J. Turtev

a jeho priatelia
HUDBA
Juraj Turtev a priatelia je jedným z
projektov bluesmana Juraja „Dura“
Turteva (jeho domovská skupina je
blues-funkový Bluesweiser). 
Ide o voľné spojenie hudobníkov, ktorí
si popri svojich vlastných projektoch
nájdu čas zahrať si spolu. V divadle
a.ha na Školskej ulici 14 sa hudobné
zoskupenie stretne 25. septembra 2009
o 19.00 h. Koncert bude pesničkárením
s prvkami blues, etno-world, alikvót-
nych a hrdelných spevov či slovenské-
ho folklóru. 
Kapela vznikla v roku 1998 a tvoria ju
Juraj „Dura” Turtev - voc, alikvótny
spev, ak. gitara; Miloš Železňák - el.
ak. gitara, buzuky, mandolina, banjo;
Hearn Gadbois - rámový bubon, darbu-
ka, perkusie. Zoskupenie koncertuje s
programom Šamorínske verše. Je to
zhudobnená poézia poetky Judity Kaš-
šovicovej. Koncert je spojený s uvede-
ním knihy Krajina ticha Csölösztő/A
csend világa Csölösztő. (dš)

Prvé koncerty

filharmónie 

v novej sezóne
HUDBA
Slovenská filharmónia otvára sezónu
koncertom Folklórne inšpirácie v die-
lach slovenských skladateľov.
Koncert odohrajú 25. septembra 2009 o
19.00 h v historickej budove SND na
Hviezdoslavovom námestí a predstavia
na ňom diela A. Moyzesa, J. Cikkera, S.
Stračinu a M. Čoreja. V utorok 29. sep-
tembra sa uskutoční prvý koncert cyklu
Hudba a obrazy v Slovenskej národnej
galérii, Vodné kasárne o 19.00 h. Na
koncert pozývajú členovia Sláčikového
kvarteta SKO Ewald Danel, 1. husle,
Melania Lipková, II. husle, Peter Zwie-
bel, viola, Eva Čermanová, violončelo.
V nadchádzajúcej sezóne bude Sloven-
ská filharmónia pôsobiť v historickej
budove SND, kde sa budú konať symfo-
nické a vokálno-inštrumentálne koncer-
ty. Komorné koncerty budú zase v Kon-
certnej sieni Dvorana (HTF-VŠMU,
Zochova ulica 1), koncerty cyklu Hudba
a obrazy vo Vodných kasárňach Sloven-
skej národnej galérie. 
Pokladnica SF bude v historickej budo-
ve SND (vchod z Gorkého ulice) a otvo-
ria ju aj hodinu pred koncertom v mies-
te jeho konania. (dš) 

České divadlo 

v DK Dúbravka

otvára sezónu
DIVADLO
S predstaveniami českých divadiel
pokračujú v Dome kultúry Dúbravka
na Saratovskej 2/A aj v novej sezóne. 
Otvoria ju hrou A. Procházku S tvojí
dcerou ne, 20. septembra 2009 o 19.00.
Divadelná hra rozpráva príbeh úplne
obyčajných manželských párov, ktoré
sa snažia predísť manželskej kríze. V
snahe zachrániť upadajúcu vášeň spôso-
bia ľahkú zápletku, ktorá prerastie do
gejzíru krkolomných situácií, trapasov a
humoru. Hrajú Petr Nárožný, Karolína
Kaiserová, Naďa Konvalinková, Lucie
Juřičková a ďalší. (dš)

DIVADLO
Divadlo Non.Garde vzniklo v roku
2007 a svoju tretiu sezónu otvorilo
premiérou inscenácie Od Maríny na
motívy ľubozvučnej básne Andreja
Sládkoviča Marína.
Pokiaľ je známa Sládkovičova Marína
plná milostných vyznaní, zamyslení nad
krásou Podpoľania a oslavou šírošírej
slovenskej zeme, inscenácia divadla
Non.Garde je celkom z iného súdka.
Divadlo si zvolilo poetiku, v ktorej
komunikuje s divákom formou never-
bálnych vyjadrení, minimalizovaním
slova, ktoré sa objavuje sporadicky a v
náznakoch. Silu divadelnej výpovede
sústreďuje do pohybov, ktoré sú nároč-
né na divácke vnemy. Záleží na každom
návštevníkovi predstavenia, čo si z
divadla odnesie, nemôže očakávať
rukolapné dôkazy a presné formulácie.
Taká je najnovšia Marína. 
V širokých sukniach vytŕča objemný
zadok smerom k divákovi, aby jeho ero-
tickú funkciu zároveň potupila ostrými
vpichmi kovových šípov do pozadia.
Hovorí o erotike, jej prsia však zostáva-
jú zahalené. Plní si domáce práce s
pokorou a odovzdaním, jej svet sa však
odohráva v celkom iných dimenziách. 
Inscenácia Od Maríny je novodobou
mytológiou, ktorá posúva tradičné vní-
manie notoricky známeho príbehu do
aktuálnych rovín. Nejde však o klasickú
modernizáciu básne, ale o abstrahova-
nie nadčasovosti v príbehu Maríny. V
réžii mladej divadelnej režisérky Zuza-
ny Šimovej sa predstavujú Natália Bok-
níková, Dorota Letenayová a Vladislava

Plančíková. Scénu a kostýmy navrhla
scénografka Diana Strauszová.
Ambíciou divadla Non.Garde je spájať
mladých a alternatívnych tvorcov súčas-
ného umenia. Prináša priestor pre žánro-
vé presahy, otvorenosť a komunikáciu s
divákmi a umelcami, ktorí sa chcú slo-
bodne vyjadrovať. Svoju snahu napĺňa-
jú tvorcovia aj v najnovšej premiére,

ktorú ponúkajú divákom s fantáziou,
schopnosťou akceptovať netradičné
formy divadelných prevedení a s tole-
ranciou k modernému inscenačnému
zmýšľaniu. Divadlo Non.Garde sídli v
Stredoeurópskom dome fotografie na
Prepoštskej 4. Druhá premiéra inscená-
cie je naplánovaná na 21. septembra
2009 o 20.00 h. Dáša Šebanová

Marína v podaní divadla Non.Garde sa

sústreďuje na pohyby a divácke vnemy

Jednou z mladých talentovaných herečiek, ktoré sa v hre Od Maríny pred-
stavili, je Dorota Letenayová. FOTO - archív

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

VO VÝSTAVBE
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                  CENY V RUŽINOVE

Tel:02/ 20 999 000, www.perlaruzinova.sk

2 izbový byt 
od 90.753 € s DPH, (2.734.025 Sk)

3 izbový byt 
od 136.570 € s DPH, (4.114.308 Sk)

Developer:           Financujúca banka:         Generálny dodávateľ:

Výstavu Dni a sny Kamily Štanclovej 

otvorili v Pálffyho paláci na Panskej
VÝSTAVA
Dni a sny je názov výstavy maliarky
Kamily Štanclovej, ktorú otvorili v
Galérii mesta Bratislavy Pálffyho
paláci na Panskej ulici 19.
Výstava Kamily Štanclovej sa snaží
zmapovať autorkin umelecký vývoj od
jej absolutória na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave (prof. D.
Milly, prof. V. Hložník) roku 1971 vo
všetkých disciplínach a výtvarných
technikách, ktorým sa cieľavedome
venuje (maľba, voľná grafika, ex libris,
kresba, knižná ilustrácia, poštová
známka). 
Je už v povahe citlivého a uvažujúceho
tvorcu, že neprijíma svet pasívne, že sa
nad ním zamýšľa, analyzuje jeho preja-
vy, snaží sa pochopiť všetky jeho
vrstvy, podoby a významy, no o svo-

jom poznaní zároveň pochybuje. Takto
vznikal i prvý pozoruhodný cyklus lep-
tov Dni a sny (Dies et somnia) inšpiro-
vaný dielom severskej spisovateľky
Sigrid Undstetovej. Týka sa nielen
témy osudového spolužitia človeka s
morom, ľudských bytostí s prírodnými
živlami. Je to sága o mýtoch a legen-
dách, ale aj o krutej realite i tajomnej
trinástej komnate našej existencie.
Vznikli tak unikátne výtvarné úvahy o
symbióze vážnych otázok, jemného
úsmevu, skepsy a irónie. A táto kombi-
nácia zdanlivo protikladných prvkov,
pocitov, východísk sa prelína celým
ďalším bohatým a mnohovrstevným
autorkiným dielom. 
V nedávnych rokoch sa pre jej maliar-
sku etapu veľkou inšpiratívnou témou
stali kabaret a varieté, kde najdôležitej-

šiu úlohu zohrávali masky a kostýmy,
čiže pretvárka a farizejstvo, presne ako
v živote. Aj v týchto obrazových meta-
forách, podobne ako v grafických lis-
toch, pred prísne vecným videním
modelu, uprednostňuje slobodné záko-
ny obrazotvornosti, fantázie a svojskú
logiku vlastného výrazu. 
Knižné ilustrácie považuje za vynika-
júcu príležitosť na imaginárny rozho-
vor s autorom textu, aby mal čitateľ z
neho čo najväčší úžitok. A vynikajúce
ilustrácie výtvarníčky mu ponúknu aj
istý závan pohody, nápadov, tajomstva
i napätia a inšpirácie. 
Pri príležitosti výstavy Dni a sny
Kamily Štanclovej vydalo vydavateľ-
stvo Slovart 208-stranovú monografiu.
Výstava potrvá v GMB do 25. októbra
2009. (fk)
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SOBOTA 19. septembra
� 19.00 - Sen, tanečné divadlo, vystúpe-
nie pri príležitosti 60. výročia založenia
umeleckého súboru SĽUK, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Ferdinand Bruckner: Cho-
roba mladosti, Sex ´N´Drux ´N´ Exis-
tentialism, premiéra, Buď sa staneš ma-
lomeštiakom, alebo zomrieš: šesť mla-
dých ľudí sa snaží nájsť samých seba,
divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Vokálne origami - Japonská
zborová hudba, Ženský zbor Maebashi
a Spevácky zbor Technik, Primaciálny
palác
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popolud-
nie Dr. Zvonka Burkeho, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33 
� 19.30 - Viliam Klimáček a kol.: Som
hot dog (true story of my facebook),
divadlo GunaGU, Františkánske námes-
tie 7
� 20.00 - Do roka a do dna, otváracia
párty, A4 Nultý priestor, Námestie SNP
12

NEDEĽA 20. septembra
� 10.30 - Nedeľné matiné, Jozef Lup-
táčik, klarinet, Jozef Eliáš, klarinet,
Marián Hrubý, husle, Bálint Kovács,
viola, Kristína Luptáčiková, violončelo,
Tomáš Nemec, klavír, program: Ilja Zel-
jenka, Karel Husa, Juraj Filas, Johann
Nepomuk Hummel, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - O haluštičke, zbojníckej
dievčičke, divadlo Maškrta, DK Dú-
bravka, 
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Saturn, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Antonín Procházka: S tvojí
dcerou ne, hrajú: Petr Nárožný, Karolí-
na Kaiserová, Naďa Konvalinková,
Lucie Juřičková, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/a

� 19.00 - Zo zlatého fondu Juraja
Kubánku, vystúpenie pri príležitosti 60.
výročia založenia umeleckého súboru
SĽUK, divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - E. Albee: Koza alebo Kto je

Sylvia, čierna komédia, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.30 - Viliam Klimáček a kol.: Som
hot dog (true story of my facebook),
divadlo GunaGU, Františkánske námes-
tie 7

PONDELOK 21. septembra
� 19.00 - Ferdinand Bruckner: Cho-
roba mladosti, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - 3T - herecké improvizácie,
hrajú: S.Staško, J.„Šoko“ Tabaček a
L.„Pucho“ Puchovský, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect days,
romantická komédia, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 20.00 - Od Maríny, 2. premiéra,
predstavenie na motívy literárneho diela
Andreja Sládkoviča Marína, divadlo
Non.Garde, Prepoštská 4

UTOROK 22. septembra
� 10.00 a 14.00 - Krása nevídaná, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Nestarnúce melódie, tanečno-
zábavné podujatie s hudobnou skupinou
Charlie Duo, M klub, Rovniankova 3
� 16.30 - Druhá svetová vojna, poľská
obranná vojna v roku 1939, premietanie
filmu. Dokument sa skladá z unikátnych
záberov poľských a nemeckých kamera-
manov natočených počas invázie do Poľ-
ska a obrannej vojny Poliakov na jeseň
1939, Poľský inštitút, Nám. SNP 27
� 18.30 - J. Stein, J. Bock, S. Harnick:
Fidlikant na streche, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Ivan Bukovčan: Slučka pre
dvoch alebo domáca šibenica, smutno-
smiešny príbeh zo súčasnosti, divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - Konkurz, účinkuje: Prešpor-
ské divadlo, Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie
� 19.00 - Vražda sekerou v Sv. Peter-
burgu, podľa románu F. M. Dostojev-
ského Zločin a trest, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - V. Klimáček: Komunizmus,
neskoro-normalizačná tragédia, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - Viliam Klimáček a kol.: Som
hot dog (true story of my facebook),
divadlo GunaGU, Františkánske námes-
tie 7
� 20.00 - Narodeniny, divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 23. septembra
� 10.00 - Krása nevídaná, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36

� 10.00 - Od prameňa do pohára,
výchovno-vzdelávacie podujatie pre MŠ
o putovaní vody v prírode, M klub, Rov-
niankova 3 
� 14.00 - Petržalské súzvuky Ferka
Urbánka 2009, 20. ročník literárnej sú-
ťaže začínajúcich autorov, DK Zrkadlo-
vý háj, Rovniankova 3
� 16.00 - Bruselský sen, slávnostné
predstavenie historických vozidiel Tatra,
Hviezdoslavovo námestie, Hudobný pa-
vilón
� 18.00 - Prírodné európske domi-
nanty, prednáška pri príležitosti Sveto-
vého dňa cestovného ruchu, Múzeum
kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrij-
ská 68, Devínska Nová Ves 
� 19.00 - P. Pörtner: Šialené nožničky,
krimikomédia, Nová scéna, Kollárovo
námestie

� 19.00 - M. Gelardi: Zlomatka, di-
vadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - E. M. Remarque: Traja
kamaráti, divadelné spracovanie sve-
toznámeho románu, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 20.00 - Trtúd 2009, Túlavé divadlo,
otvorenie sezóny tým najlepším z minu-
lej sezóny a odovzdávanie cien Túlavé-
ho divadla s názvom „Trtúd 2009“, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 20.00 - Kino podľa Tucana, kino
inak, A4 Nultý priestor, Námestie SNP
12

ŠTVRTOK 24. septembra
� 9.00 - Krása nevídaná, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.30 - M. Kákoš, G. Dušík, M. Sar-
vaš: František z Assisi, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 17.00 - Na oboch stranách frontu,
Slováci a nemecká agresia proti Poľsku,
diskusia s účasťou slovenských histori-
kov Dr. Martina Lacka, Dr. Dušana
Segeša a poľského historika Piotra M.
Majewského o udalostiach zo začiatku
2. svetovej vojny, Poľský inštitút, Ná-
mestie SNP 27
� 18.00 - Prezentácia Laury Pawely,
večerná prezentácia umeleckých efektov
trojmesačného pobytu Laury Pawely v
Bratislave, Štefánikova 31

� 19.00 - Salón u Liszta, Víno je zrkad-
lom srdca, Lisztova záhrada
� 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac na dedi-
ne, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Evmolpea Plovdiv, koncertné
vystúpenie dievčenskej speváckej for-
mácie z Bulharska pri príležitosti Dňa
bulharskej nezávislosti, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 19.00 - J. Suchý: Elektrická bomba,
divadlo Ívery, Školská 14
� 20.00 - Blue Lions (Can), Air Cushi-
on Finish (De), koncert, A4 Nultý prie-
stor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Morphic Fields, reflexie a
improvizácie na kompozície A. Braxto-
na a E. Dolphyho, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10

PIATOK 25. septembra
� 9.00 - Krása nevídaná, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 9.00 - 14.00 - Európsky deň jazykov,
Hviezdoslavovo námestie
� 10.00 - Harmatanec, výučba ľudové-
ho tanca pre občanov s mentálnym po-
stihnutím, M klub, Rovniankova 3 
� 18.30 - M. Kákoš, G. Dušík, M. Sar-
vaš: František z Assisi, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Juraj Turtev a priatelia,
jeden z projektov slovenského bluesma-
na Juraja „Dura“ Turteva, divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - Folklórne inšpirácie v die-
lach slovenských skladateľov, Alexan-
der Moyzes, Ján Cikker, Svetozár Stra-
čina, Martin Čorej, Slovenská filharmó-
nia, Spevácky zbor mesta Bratislavy,
Rastislav Štúr, dirigent, Historická budo-
va SND
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom, divad-
lo Astorka, div. klub Trezor, Námestie
SNP 33
� 19.00 - 5 Angels, detský muzikál,
pražská detská dievčenská skupina 5
Angels je o tanci, energii mladosti a ra-
dosti zo spievania, DK Dúbravka, Sa-
ratovská 2/a
� 19.30 - Tanečný dom, výučba ľudo-
vých tancov, tance: Bídovce (Abov) -
čardáš, Krivany (Šariš) - olafská, krúce-
ná, hrá: ĽH M. Nogu a ĽH Poľana z
Brna, vyučujú a zábavu vedú Dragúni,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 20.00 - Music Club, hard rock,
Heavy Rain Inc.+ hosť, DK Lúky, Vig-
ľašská 1

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

vyjdú opäť o týždeň
24. septembra 2009


