
Staromestské miestne zastupiteľstvo
má v utorok 29. septembra 2009 zru-
šiť všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti o podmienkach státia
v zóne s dopravným obmedzením na
území mestskej časti. Na dôvody sme
sa spýtali starostu Starého Mesta
Andreja PETREKA.
- Potvrdilo sa nám, že toto všeobecne
záväzné nariadenie je neúčinným
nástrojom na presadzovanie parkovacej
politiky mestskej časti voči súkromnej
spoločnosti. Navyše vo viacerých
bodoch je v rozpore s platnou legislatí-
vou. Zrušením sa situácia v parkovaní
nemení, zostáva rovnaká ako doteraz.
Ako budete postupovať? 
- Vzhľadom na to, že sa nám ani záväz-
ným nariadením nepodarilo primäť
súkromnú spoločnosť BPS Park k
zmene fungovania a rešpektovaniu
našej parkovacej politiky, podáme

žalobu na zrušenie zmluvy medzi
týmto súkromným prevádzkovateľom
a mestskou časťou. 
Aké ďalšie prostriedky chcete
využiť na presadenie parkovacej
politiky mestskej časti?
- Aj prostredníctvom cestného správne-
ho orgánu, ktorým je magistrát hlavné-
ho mesta, chceme dosiahnuť zrušenie
dopravného značenia v uliciach, ktoré
umožňuje prevádzku parkovacích bo-
xov v súčasnom režime.
Toto nariadenie napadla aj prokurá-
tora a zmluvu označil za protizákon-
nú protimonopolný úrad...
- Áno, ako je známe, nariadenie napa-
dol prokurátor, ktorý vec odstúpil ge-
nerálnemu prokurátorovi a jeho podne-
tom by sa mal zaoberať Ústavný súd

SR. Zmluvu posudzoval aj Protimono-
polný úrad SR, ktorý konštatoval, že
pri jej uzatváraní boli porušené predpi-
sy o rovnosti súťaže. Kvôli tomu nám
dal pokutu, ktorú sme zaplatili. Úrad
uviedol, že dĺžka uzatvorenia zmluvy
na dvadsať rokov so súkromnou fir-
mou bola neprimeraná.
Problémy so spoplatnením parkova-
nia by mohla vyriešiť legislatíva.
- Čakáme predovšetkým na zákon,
ktorý už roky okrem Českej republiky
platí aj v iných krajinách. Hovorí, že je
možné, aby obce vyrubovali poplatok
za parkovanie. V súčasnosti,  podľa náš-
ho presvedčenia a podľa právnikov, s
ktorými sme to konzultovali, nie je
možné legitímnou cestou vyberať
poplatok za krátkodobé parkovanie na
území obce.  Všetky spôsoby, ktorými
to robia iné mestá, sú súdne napadnuteľ-
né. Zhováral sa Robert Lattacher
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Nová dlažba na

pešej zóne by

mala byť hotová

15. novembra
STARÉ MESTO
Návštevníci a obyvatelia pešej zóny v
Starom Meste už zaregistrovali, že na
Sedlárskej a Laurinskej ulici sa zača-
la výmena poškodenej dlažby. Ide o
druhú etapu obnovy povrchu cesty v
pešej zóne, prvá bola na jar.
Výmena dlažby sa začala 16. septembra
2009 a po obnovenej by sa malo dať
chodiť od 15. novembra. Staromestský
úrad vysvetlil, prečo sa nerobí aj počas
víkendov. Podľa všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti nie je možné
hocikedy robiť vonkajšie práce, ktoré
môžu hlukom rušiť, alebo obťažovať
občanov. V sobotu sa môže pracovať
len do 13.00 h, v nedeľu a počas sviat-
kov je taká činnosť zakázaná. 
Úrad má uzatvorenú zmluvu s vykoná-
vateľom prác tak, aby bola dlažba odo-
vzdaná 15. novembra 2009. Dlažba
musí schnúť ešte asi sedem až jedenásť
dní pred odovzdaním. Počas tejto doby
sa po nej nebude dať chodiť ani jazdiť
kvôli schnutiu materiálov. 
Rekonštrukčné práce vyjdú na vyše 102
500 eur. Na opravenú dlažbu sa bude
vzťahovať 10-ročná záruka. (rob)

V Starom Meste

pribudnú tri 

parkovacie zóny
STARÉ MESTO
Staromestská samospráva pripravu-
je vytvorenie troch nových parkova-
cích zón s regulovaným státím moto-
rových vozidiel. Nový projekt organi-
zácie dopravy v mestskej časti bude
stáť 35 576 eur.
Staré Mesto by chcelo nové zóny pos-
tupne otvárať už začiatkom budúceho
roka. Zmyslom vytvorenia zón s regulo-
vaním státím je vytvorenie pravidiel
parkovania najmä na uliciach III. a IV.
triedy s tým, že preferencia parkovania
sa bude týkať Staromešťanov. V praxi
má dôjsť k vytvoreniu vyznačených
parkovacích, tzv. rezidenčných  boxov
pre domácich obyvateľov. Rovnako
majú byť vytvorené aj vyhradené mies-
ta pri školských a zdravotníckych zaria-
deniach a úradoch tak, aby tu občania
mohli krátkodobo zaparkovať. Vytvore-
nie zón si podľa staromestskej samo-
správy nevyžiada prenájom služieb od
súkromnej firmy, prevádzku zabezpečí
mestská časť. 
Hranicu prvej z troch nových parkova-
cích zón tvoria Námestie slobody -
Kollárovo námestie - Mickiewiczova -
Ulica 29. augusta - Poľná - Karadžičova
a Legionárska ulica. Platiť by mala
začiatkom nového roka. (rob)
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STARÉ MESTO
Pôvodne najvyšší teplárenský komín
v meste na Čulenovej ulici bude
onedlho minulosťou. Začiatkom
budúceho týždňa sa začne s posled-
nou fázou likvidácie komína tzv.
zostrihávaním, ktorá má trvať štyri
až päť dní a po nej zostane komín už
len spomienkou.
Búranie sa začalo 11. júla 2009 rozobe-
raním tvárnic komína, ktoré robotníci
hádžu do komína. Tento spôsob sa zvo-
lil z dôvodu bezpečnosti okolia, keďže
komín je síce ohradený, ale aj tak sa
nachádza blízko obytnej zóny. Robot-
níci denne rozoberú asi dva výškové
metre, rýchlosť závisí aj od počasia. 

Podľa informácií hovorcu spoločnosti
Penta Investments Limited Martina
Danka odpadový materiál sa spracúva,
betón sa drví a železo sa pripraví na
odvoz do zberu. Na otázku, či sa
zachová zmienka o existencii komína,
M. Danko informoval, že bude zacho-
vaná projektová dokumentácia búra-
nia, historické fotografie, ako aj foto-
grafie z demontáže komína. 
Spoločnosť chce na lokalitu vypísať
architektonickú súťaž, „ktorej cieľom
bude navrhnúť koncept celého územia
v areáli Čulenova,“ uvádza sa v infor-
máciách od spoločnosti Penta. Súťaž
by mala byť vyhodnotená začiatkom
budúceho roku.

Spoločnosť Penta získala lokalitu v
areáli Čulenova - Chalupkova (tzv. Jur-
kovičova tepláreň) vlani v januári. Na
území plánuje výstavbu multifunkčné-
ho objektu. Komín, ktorý bol v Brati-
slave najvyšší, neslúžil svojmu účelu
od roku 2004. Pred dvoma rokmi sa
začala diskusia o jeho odstránení, pre-
tože podľa niektorých obyvateľov
nezapadol do siluety novostavby SND
a pripravovanej výstavby na nábreží
Dunaja či v okolí Chalupkovej ulice.
Na internetovej stránke sa v tom čase
dokonca začala podpisová akcia, v kto-
rej obyvatelia žiadali jeho odstránenie,
pretože vraj zasahoval do panorámy
Bratislavy. (rob)

Torzo komína o týždeň úplne zbúrajú
Podobný obrázok bude pomaly minulosťou, komín na Čulenovej ulici mizne. FOTO - Oto Limpus

Staré Mesto podá žalobu pre parkovanie

Prenajaté

autobusy jazdia,

pribudne ešte

ďalších desať
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
pokračuje po letnej prestávke v pre-
vádzke trinástich kĺbových autobu-
sov, ktoré si prenajal z Banskej
Bystrice.
Kĺbové autobusy sú nasadené od začiat-
ku septembra na tých istých linkách, na
ktorých do leta jazdili. DPB počas leta
hľadal aj ďalšie autobusy na krátkodobý
prenájom s rovnakým termínom do
konca tohto roka. Podarilo sa mu nájsť
desať mercedesov, ktoré by mohli byť v
Bratislave 5. októbra 2009 a ktoré tak
posilnia linky MHD. 
V prípade prenájmu mercedesov ide o
klasické nízkopodlažné osemnásťme-
trové autobusy. V prenájme sa platí za
každý reálne odjazdený kilometer, ceny
sú približne od 35 do 43 centov za jeden
vozokilometer. Na cenu má vplyv aj vek
a technický stav vozidiel. Podľa mest-
ského dopravcu ide o operatívny krok
do času, keď dôjde k prvým dodávkam
nových kĺbových autobusov.
Bratislavský dopravný podnik sa minu-
lý rok dohodol s mestským dopravcom
v Banskej Bystrici na ročnom prenájme
trinástich kĺbových autobusov typu
Karosa 900. Odôvodnil to nutnosťou
operatívneho riešenia nedostatku vozi-
diel. Autobusy jazdili a aj tento rok jaz-
dia na linkách pre kĺbové vozidlá, a tam,
kde bol zaznamenaný výpadok kvôli
zlému technickému stavu. (rob)

Vzniká nová

autobusová

linka číslo 36 
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný podnik pri-
chádza od soboty 26. septembra 2009
s novinkou týkajúcou sa liniek MHD.
Zavádza nový spoj číslo 36. 
Trasa linky číslo 36 povedie po Karlo-
veskej, Harmincovej, Poliankach,
Dúbravskej ceste (zachádzka), Polian-
kach, Harmincovej, Lamačskej ceste,
TESCO Lamač. Linka zastaví na
zastávkach Borská - Karloveská ul.,
Harmincova - Karloveská ul. na zna-
menie, Lipského -Harmincova ul., ul.
Polianky - na znamenie, Dúbravská
cesta, ul. Polianky - na znamenie, Húš-
čavova - Harmincova ul. - na znamenie
a TESCO Lamač- areál nákupného
centra.
Na linke číslo 36 budú premávať tzv.
midibusy SOR a frekvencia jázd by
mala byť polhodinová. Trasa spojí Kar-
lovu Ves s umeleckou školou na
Dúbravskej ceste a nákupným centrom
v Lamači. (rob)



PETRŽALKA
Piatok 18. septembra 2009 mal byť
dňom, keď výberová komisia roz-
hodne o konzorciu, ktoré postaví
multifunkčnú halu v Petržalke. Roz-
hodnutie sa však odložilo a všetky
tri konzorciá majú stále šancu, že sa
stanú víťazom výberu.
Podľa informácií hovorkyne Brati-
slavského samosprávneho kraja Mil-
ky Podmajerskej výberová komisia
akceptovala všetky tri ponuky kon-
zorcií uchádzajúcich sa o projekt,
víťaz vzíde z kombinácie toho najlep-
šieho z nich.
„Každé z konzorcií má vo svojej
ponuke niečo zaujímavé, preto komi-
sia po posúdení ponúk a vyhodnotení
kritérií nevylúčila žiadne z nich. Na
druhej strane ani jedna z ponúk nie je
podľa nastavených podmienok kom-
plexná - „české“ konzorcium ponúka
tak projektanta, ako aj realizátora a
financujúcu banku, tá však požaduje
spoluúčasť župy na financovaní haly,

čo je pre ňu neprijateľné. Ďalšie dve
ponuky zasa nezahŕňajú realizátora
stavby,“ informovala Milka Podma-
jerská. 
Ako ďalej uviedla, predstavenstvo
Danube Arena bude rokovať so všet-
kými spoločnosťami a hľadať priestor
na prípadný prienik jednotlivých čiast-
kových ponúk. Zároveň chce v roko-
vaniach spresňovať návrh konkrét-
nych vzťahov a detailov prípadnej
spolupráce tak, aby výsledkom bolo
konzorcium spoločností, ktoré zreali-
zujú projekt multifunkčnej arény tzv.
projektovým financovaním bez použi-
tia verejných zdrojov. 
„Ťažko odhadnúť, koľko budú trvať
rokovania, malo by však ísť už iba o
dni,“ prezradila Milka Podmajerská a
dodala: „Financovanie je v podstate
isté, ostatné podrobnosti, podmienky a
konečné zloženie konzorcia, ktoré
bude halu stavať, budú známe po
zmluvnej dohode. Komisia sa tak
chcela vyhnúť tomu, aby sa vybral

jeden kandidát a keď sa začnú dohodo-
vať konkrétnosti, ktoré budú až v
zmluve, tak sa zistí, že niektoré pod-
mienky sú neakceptovateľné.“
O financovanie, projektové práce a
dodávateľa samotnej stavby súťažia tri
konzorciá:
Skanska CZ, a.s., Praha (stavebný
dodávateľ), Vítkovice Revmont, a.s.,
Ostrava (stavebný dodávateľ), Helika,
a.s., Praha (architektonická, projekto-
vá a inžinierska spoločnosť), ktorá
zároveň predložila indikatívnu ponuku
financovania od Českej exportnej
banky.
HOK Sport architecture, Londýn
(architektonický ateliér), AEG Londýn
(operátor arény), AIC Group & Finanz
AG Zurrich, zastúpený AIC Group
Bratislava (finančná skupina).
HOK Sport architecture, Londýn
(architektonický ateliér), AEG Londýn
(operátor arény), EBVIS Group zastú-
pený EBVIS Venture Capital a.s. Bra-
tislava (finančná skupina). (db)

RUŽINOV
V súvislosti s projektom výstavby
vežiaka RETRO nám do redakcie
napísal čitateľ Peter Fusek. Starosta
podľa neho podpísal zvýšenie stavby
zo 17 na 25 poschodí na mieste, kde
územný plán umožňuje postavenie
štyroch poschodí.
„Urobil tak napriek svojim sľubom,
protestom obyvateľov a nesúhlasnému
stanovisku magistrátu, ktorý žiadal o
začatie nového územného konania,“
píše P. Fusek. Aktuálne sa stavia už
piate poschodie vežiaka. 
Hovorca Miestneho úradu v Ružinove
M. Smolec potvrdil, že stavebný úrad
rozhodol 19. augusta 2009 o zvýšení
objektu Retro na 25 poschodí. Uviedol,
že konanie o zmene stavby pred
dokončením, sa začalo 16. júna 2009. 

„Magistrátu sme 23. júla 2009 zaslali
projektovú dokumentáciu a výzvy, aby
sa k zámeru vyjadril do pätnástich dní,
inak budeme považovať stanovisko
magistrátu ako súhlasné,“ uviedol
Maroš Smolec. Konštatoval, že magi-
strát nereagoval v lehote a až 20.
augusta, deň po rozhodnutí stavebného
úradu napísal list, aby úrad prerušil
konanie. Vyžiadal si tiež čas na posú-
denie zámeru. 
Investor podľa M. Smoleca svoj zámer
presadzoval a tvrdí, že postupoval v
súlade so zákonom i územným plá-
nom. „Starosta Slavomír Drozd ako
kompenzácie vybavil milióny eur,
ktoré bude musieť investovať do oko-
lia stavby,“ uviedol hovorca. Má ísť
podľa neho o kompletnú rekonštrukciu
parku na Rumančekovej ulici, prepoje-

nie Gagarinovej ulice s Ďatelinovou,
vybudovanie parkovacích miest navy-
še, chodníkov pre peších a podobne.
M. Smolec dodal, že investor už upus-
til od zámeru stavať 31 poschodí.
„Stavba bude pre lokalitu prínosom -
hlavne z hľadiska porovnania s býva-
lým Jadranom, kde sídlili predstavitelia
podsvetia a vybuchla tam aj bomba.
Teraz to bude bezpečné miesto,“ dodal
Maroš Smolec.
V auguste 2008 priniesli Bratislavské
noviny informácie, podľa ktorých by
mal budúci polyfunkčný objekt Retro
vyrásť až na 31 podlaží. Výškovú
„ihlu“ na mieste bývalého strediska
obchodu a služieb Jadran však obyva-
telia z okolitých ulíc odmietajú. Podľa
projektu malo mať Retro pôvodne 17
poschodí. (rob)
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Tohtoročná

letná sezóna

bola pokojná
BRATISLAVA
Menej návštevníkov v Bratislave
prinieslo v hlavnom meste väčší
pokoj. Vlani zaregistrovala mestská
polícia takmer 23 000 priestupkov,
tento rok takmer 18 000. Aj z tohto
počtu však nakoniec 2200 nebolo
priestupkami. 
Už tradične boli najväčšie problémy v
doprave. Podľa informácií z magistrátu
motoristov sa týkalo 7000 priestupkov,
takmer tisícka vodičov si musela
vyzdvihnúť svoje odtiahnuté auto,
imobilizéry dostalo vyše 4000 vozi-
diel. Okrem dopravných priestupkov
sa znovu objavili aj výtržností. Pitie na
verejnosti porušilo 1800 kontrolova-
ných ľudí, vyše 1000 ich rušilo nočný
pokoj. Po novom sa kontrolovalo aj
dodržiavanie zákazu fajčenia na verej-
nosti, čo porušilo 179 ľudí. Pracovníci
magistrátu na rozdiel od predchádzajú-
cich rokov priznali, že zmizli problémy
s anglickými turistami, naopak, po-
chvaľovali si novozaložené cyklo-
hliadky, ktoré denne vyriešili päť až
šesť priestupkov..
Mestská polícia celkove na pokutách
vyzbierala 115 500 eur. Pre mestské
časti sa z toho ujde 28 000 eur, 86 500
dostane hlavné mesto. Pomocou pla-
tobného terminálu zaplatili pokuty
najmä v Ružinove a v Starom Meste,
celkove sa týmto spôsobom vybralo
16 845 eur. (mm)

Bratislavské

kúpaliská boli

cez leto plnšie 
BRATISLAVA
Toto leto bolo dobré, mohli si pove-
dať v Správe telovýchovných a re-
kreačných zariadení hlavného mesta
SR na margo letnej sezóny 2009 vo
svojich kúpaliskách. 
Celková návštevnosť v siedmich zaria-
deniach (kúpaliská Tehelné pole, Zlaté
piesky, Rosničke, Delfín, Rača, Kras-
ňany, Lamač) bola v tomto roku výraz-
ne vyššia ako v roku 2008. 
„Počas tohtoročnej sezóny navštívilo
kúpaliská v správe STARZ 217 220
návštevníkov. V porovnaní s rokom
2008 bola návštevnosť vyššia o 34 133
osôb,“ prezradila ekonomická námest-
níčka STARZ Zlatica Čemanová. Za
poslednú dekádu mali zariadenia
STARZ tento rok druhú najvyššiu
návštevnosť (hneď po rekordnom roku
2003). 
Ešte porovnanie jednotlivých mesia-
cov oproti vlaňajšku - máj: prišlo o
4090 ľudí menej, jún: bolo ich menej o
44 167, júl: prišlo už viac, o 37 828,
august: ešte väčší nárast, viac o 44 070,
september: viac o 492 osôb. (db)

Ružinovský starosta a stavebný úrad 

povolili zvýšiť Retro na 25 poschodí 

Sanitky majú

dva vjazdy

do pešej zóny 
STARÉ MESTO
V prípade núdze môže do centrálnej
časti Starého Mesta vojsť auto
záchrannej služby cez dva oficiálne
vjazdy - na Strakovej a Františkán-
skej ulici. Po nedávnej zrážke cyklis-
tu s chodcom však sanitka stála pred
Michalskou bránou, pretože sa údaj-
ne nemala ako dostať k miestu
úrazu.
Nepríjemná udalosť sa stala v pešej
zóne na Michalskej ulici, kde cyklista
zrazil malé dievča. Privolaná sanitka
však nevošla do centra, priamo k zraze-
nej, ale zostala stáť pred Michalskou
bránou. Celú situáciu opísal otec diev-
čaťa v Bratislavských novinách v člán-
ku Cyklista chcel ujsť, tvrdí otec zraze-
ného dievčaťa. Okrem iného uviedol,
že na korzo prišli zdravotníci pešo a do
sanitky ju niesol na rukách.
Hovorkyňa staromestskej samosprávy
Alena Kopřivová nás informovala, že 
do pešej zóny sa môžu automobily, a
teda aj sanitky, hasiči či policajti,
dostať výlučne cez dva oficiálne vjaz-
dy - cez Strakovu a cez Františkánsku
ulicu. Tak je to aj vo všeobecno-záväz-
nom nariadení o pešej zóne. 
„Obidva vjazdy 24 hodín denne obslu-
huje mestská polícia prostredníctvom
kamier. Možno sa len čudovať, že
vodič sanitky, ktorá prišla k zranenému
dievčatku, to neovláda. Funguje to tak
už viac než desať rokov,“ uviedla
hovorkyňa. Konštatovala ďalej, že na
pohyb sanitiek, hasičských i policaj-
ných vozidiel sa v nariadení mestskej
časti pamätá a ku všetkým zmenám sa
vyjadruje aj dopravný inšpektorát.
Preto podľa nej medzi jednotlivými
vonkajšími sedeniami musia byť troj-
metrové odstupy, aby tu neviazla pre-
mávka - vrátane pohotovostných vozi-
diel. 
„Chybu teda spravil vodič sanitky. Mal
vojsť do pešej zóny cez Františkánsku
ul. a potom prejsť na Michalskú cez
Zámočnícku alebo Bielu - podľa toho,
v ktorej časti Michalskej sa nehoda
stala,“ uviedla. Dodala, že do pešej
zóny mohol vojsť aj zo Strakovej ul. a
pokračovať po Ventúrskej na Michal-
skú ulicu.
Po incidente zareagovala na jazdu
bicyklom v pešej zóne aj staromestská
samospráva. Tá potvrdila, že cyklisti
môžu v pešej zóne jazdiť rýchlosťou
chôdze, teda maximálne 5 km/h. V prí-
pade porušenia ustanovení všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti,
môžu, a vlastne aj musia, zasiahnuť
mestskí policajti. (rob)

Petržalskú halu Danube Arena môžu

ešte stále postaviť tri rôzne konzorciá
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Na telefonickú objednávku
50 % zľava z ceny.

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

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU

BRATISLAVA
Bratislava už pracuje na novom roz-
vojovom pláne. Program hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja hlavného
mesta SR Bratislavy (PHSR) na roky
2010 - 2020 spracuje na základne vý-
sledku verejnej súťaže Academia
Istropolitana Nova. 
Práce na zbere dát a dokumentov a ich
analýza sa začali už na jar tohto roku,
pričom mestské zastupiteľstvo by kom-
pletný materiál mohlo dostať na prero-
kovanie a schválenie v júni 2010.
„Spracovanie programu je postavené na
princípe partnerstva so všetkými rele-
vantnými subjektmi a na báze otvorenej

spolupráce s mestskými časťami,“ zdô-
razňuje primátor Bratislavy Andrej Ďur-
kovský. „Počas celého procesu budeme
klásť osobitný dôraz na komunikáciu so
širokou verejnosťou.“ Hlavné mesto už
oslovilo viac ako 100 inštitúcií, ktoré by
mali na tvorbe programu participovať. 
Hlavná plánovacia skupina pre tvorbu
rozvojového plánu Bratislavy by sa
mala prvý raz stretnúť 6. októbra 2009.
Ešte predtým, v rámci Bratislavského
ekonomického fóra, bude verejná pre-
zentácia výstupov analýz z oblasti ľud-
ských zdrojov, ekonomiky, priestorové-
ho rozvoja, infraštruktúry, životného
prostredia, ktorej cieľom je diskutovať a

vyvodiť závery pre plánovaciu časť pro-
cesu tvorby PHSR. Verejná prezentácia
sa uskutoční v utorok 29. septembra od
17.00 h v Primaciálnom paláci.
„Považujeme za dôležité, že najúspeš-
nejšie sa realizujú rozvojové plány, do
ktorých prípravy boli priamo zapojení
tí, ktorých sa realizácia dotkne,“ pove-
dala Erika Horanská, odborná konzul-
tantka z AINova. „Preto sa bude PHSR
pripravovať zložitou metódou priamych
stretnutí so zainteresovanými subjekt-
mi, čo umožní zostavenie nie striktne
odborného dokumentu, ale programu,
ktorého reálnosť a životaschopnosť pre-
verí priamo plánovací proces.“ (brn)

Mesto otvára diskusiu o pláne rozvoja



O tom, čo v dopravnom podniku uro-
bil za dva a pol roka od nástupu do
funkcie predsedu predstavenstva, o
súčasných problémoch bratislavskej
MHD, ale aj o víziách do budúcnosti
sme sa pozhovárali s predsedom pred-
stavenstva DPB, a.s., Branislavom
ZAHRADNÍKOM.

~     ~     ~
Čo považujete počas svojho doteraj-
šieho pôsobenia vo funkcii za najpozi-
tívnejšie?
- Uskutočňovanie modernizačného pro-
gramu, ktorý spočíva napríklad v zria-
dení kúpy lístka prostredníctvom SMS,
zriadení internetovej električenky, či
kamerového systému. Ide o technolo-
gické novinky, ktoré dopravný podnik
zavádzal ako prvý verejný dopravca a
ktoré sa v praxi osvedčili. Hovoríme o
tom, že podnik sa modernizuje a pribli-
žuje ľuďom.
Čo vás najviac ťaží a trápi?
- Negatívom je prestarnutý vozový
park, dedičstvo, s ktorým sa boríme a
ktoré nám spôsobuje rôzne problémy.
Na druhej strane však mám dobrý pocit,
že sa nám konečne podarilo nájsť
modus vivendi z krízy vozového parku.
Ak si odmyslím fakt, že za dva a pol
roka sme obstarali a zakúpili 80 nových
vozidiel, a ďalšie sme vybrali v súťaži,
tak môžeme povedať, že obnova vozo-
vého parku sa reálne pohla. Pritom sa
drvivej väčšine cestujúcich cestovné
reálne nezdvihlo od roku 2004.
Mnohí vám vyčítajú vysokú cenu, za
ktorú nakupujete nadštandardné
kĺbové autobusy, v tomto prípade šty-
ridsať Mercedesov Capacity. Dalo by
sa za ňu nakúpiť omnoho viac klasic-
kých, osemnásťmetrových...
- Žiaľ, urobili sme chybu, keď sme uve-
rejnili, že cena štyridsiatich Mercedesov
je 23,4 milióna eur bez DPH. Správne
je, že táto suma je už vrátane DPH. To
znamená, že z tejto sumy 23,4 milióna
eur je potrebné odrátať 19 percent a nie
prirátať. Reálne ich nakupujeme bez
DPH, čiže sú lacnejšie. Celková cena
bez DPH je 14,7 milióna eur. Pokiaľ ide
o nákup nadštandardných autobusov,
akoby sa zabúdalo na to, že nejdeme
kupovať len tých 40 Mercedesov.
Vyhlásili sme tender aj na sto klasických
kĺbových autobusov a pripravujeme
súťaž na ďalších 60 kĺbových plyno-
vých. Nadštandardné autobusy sme
kupovali preto, lebo majú vysokú pre-
pravnú kapacitu a na nosných linkách sú
efektívne, nehovoriac o komforte pre
cestujúcich.
Cena jedného Mercedesu Capacity,
ktorý kúpila spoločnosť IKEA, vraj
bola nižšia, ako je cena toho istého
autobusu pre DPB.
- Treba si uvedomiť, že v prípade IKEA
išlo o predvádzacie vozidlo, ktoré prešlo
celú Európu a malo najazdených viac
ako 70-tisíc kilometrov. Nie je možné
porovnávať cenu nového vozidla s pred-
vádzacím! 
Nie je výhodnejšie kupovať radšej
menšie autobusy, viac kusov a s vyš-
šou frekvenciou jázd?
- Tejto diskusii sa nebránim. Tu sa verej-
ne urobil fetiš z kĺbových autobusov.
Navodil sa dojem, že vôbec nie je dôle-
žité, že obnovujeme krátke vozidlá. Pri-
tom sme reálne obstarali asi 45 autobu-
sov SOR BN, štyri autobusy značky
Iveco, urobili sme dlhodobý nájom na
20 vozidiel značky TEDOM na osem

rokov... V tejto súvislosti ma mrzí, že
zrušením veľkého tendra na veľkokapa-
citné autobusy sme stratili čas... Pokiaľ
ide o menšie autobusy a frekvenciu, je
skutočne rozdiel, či príde autobus raz za
pätnásť minút, alebo raz sa sedem
minút. Sedemminútový interval sme
zriadili najnovšie na linke číslo 50 a
nasadili sme na ňu krátke vozidlá. Pre
cestujúceho je to, samozrejme, komfort-
nejšie. Pre dopravcu je to však drahšie.
Musí nasadiť raz taký počet vodičov a v
súčte mu vyjde desať kratších autobu-
sov drahšie.
Aké je teda ideálne zloženie autobu-
sového vozového parku?
- Perspektívne vidím vybavenie vozo-
vého parku dopravného podniku v zlo-
žení mikrobusy, deväťapol a desaťapol-
metrové autobusy, ďalej dvanásťme-
trové, osemnásť a aj devätnásťapolme-
trové. Tie najdlhšie sú dobré, lebo na
istých linkách v špičke by dnes museli
prísť aj dva-tri krátke za sebou, aby
odviezli toľko, koľko naraz odvezie
jeden Mercedes Capacity.
Rozoberme aj výšku cestovného,
ktoré je stále pod drobnohľadom ve-
rejnosti. Povráva sa, že myšlienka
bezplatného cestovania v MHD v
Bratislave vám nie je cudzia.
- Myšlienka hromadnej dopravy zadar-
mo môže vyzerať pre niekoho veľmi
revolučne. V rámci mesta by sme však
možno mohli naštartovať komplexnú
odbornú i laickú verejnú diskusiu a
posúdiť všetky za a proti. Dnes je MHD
dotovaná z dvoch tretín a bolo by
potrebné dofinancovať jednu tretinu,
ktorú si vlastne platia cestujúci. Náklady
na správu tarifného vybavenia, teda pre-
vádzku predajní, platy revízorov, tlač
lístkov, systém električeniek či náklady
na advokátov a exekútorov sú nemalé a
odpočítavajú sa z výnosov, ktoré máme
od cestujúcich. Existuje aj kategória
obyvateľov, ktorá jazdí len autami a
MHD nevyužíva - a teda na ňu dopláca.
Preto je na zváženie, či by nebolo spra-
vodlivejšie sprístupniť MHD zadarmo
pre všetkých. Urobiť to podobne ako

službu napríklad za mestské osvetlenie.
Za reálne využívané osvetlenie ulíc a
chodníkov konkrétny obyvateľ neplatí,
ale má to ako celomestskú službu plate-
nú z daní.
Aké pozitíva a riziká by také rozhod-
nutie mohlo priniesť?
- Pozitívom by bolo, že MHD by jazdi-
lo viac ľudí a uľavilo by sa aj mestským
komunikáciám. Náš odhad je, že v prí-
pade bezplatnej MHD by do jej systému
prešlo asi 20 percent ľudí, ktorí dnes
MHD nevyužívajú. Benefitom je aj
zlepšenie životného prostredia. Určitým
negatívom a rizikom by mohol byť van-
dalizmus a možný problém s bezdo-
movcami a rôznymi živlami. Muselo by
dôjsť k celospoločenskému konsenzu,
pretože by to znamenalo zásah do finan-
covania mesta. Výhodou by bolo, ak by
do tohto systému vstúpila aj regionálna
doprava. Odpadli by problémy s rozbe-
hom integrovanej dopravy. Tam je kar-
dinálnym problémom vnútorné rozúčto-
vanie tržieb medzi dopravcov a obavy
dopravcov, že doplatia na systém. Účto-
vali by len odjazdené kilometre a samo-
správy by si na základe exaktných čísel
vedeli preúčtovať výdavky. Táto my-
šlienka sa mi preto zdá minimálne
hodná širšej diskusie a nabratia odvahy
urobiť pilotnú prevádzku. Menšie mestá
to vyskúšali, napríklad aj v Českej repu-
blike. Veľké hlavné mesto to zatiaľ ešte
neurobilo. My by sme to mohli urobiť aj
preto, lebo sme jedným z mála miest,
ktoré nemá nosný dopravný systém.
Jazdíme na povrchu a máme preťažené
komunikácie. Aj takýmto spôsobom by
sme mohli zmeniť pomer MHD a indi-
viduálnej hromadnej dopravy. 
Zvládli by ste prípadný nápor cestu-
júcich v prípade MHD zadarmo?
- Personálne sme na tom dobre, na
budúci rok budeme mať aj dostatok
moderných vozidiel. Keby nám pomoh-
li aj regionálni dopravcovia a systém by
bol integrovaný, tak sa nebojím, že by
sme ľudí kvalitne neprepravovali.

Zhováral sa Robert Lattacher
FOTO - archív

V meste pribudli

dva nové úseky

cyklochodníkov
PETRŽALKA
Hlavné mesto sprístupnilo nový
cyklistický chodník. Stalo sa tak v
lokalite Antolská - Chorvátske
rameno a nový cyklistický chodník
je súčasťou tzv. Južnej radiály.
Trasa umožňuje prejazd popri Chorvát-
skom ramene s možnosťou prejazdu na
Medzinárodnú dunajskú cyklistickú
cestu a bezpečný prechod do ďalších
častí mesta, Maďarska a Rakúska.
Chodník vedie po ľavom brehu Chor-
vátskeho ramena po objekt Slovenské-
ho vodohospodárskeho podniku a pre-
chádza na Medzinárodnú dunajskú
cyklistickú cestu. 
Dĺžka chodníka je 1200 metrov, šírka 3
metre. Je vybudovaný takmer v nulo-
vom sklone, až po miesta pod mostom,
kde je zvýšený, aby nedochádzalo k
zaplavovaniu. Na ochranu cyklistov
pred pádom do ramena slúži zábradlie
vysoké 1,5 m. Celkové náklady boli
221 000 eur bez DPH. Nový je aj
cyklistický chodník na protipovodňo-
vej ochrane Bratislavy v Devíne. 
Na chodník sa využila konštrukcia pro-
tipovodňovej ochrany, ku ktorej bola
pripojená železobetónová časť. Nová
cyklotrasa je dlhá 302 metrov m a širo-
ká 3,5 m. Súčasťou je zábradlie umiest-
nené po celej jej dĺžke. Celkové nákla-
dy na výstavbu boli 168 067 eur bez
DPH. (rob)

Na Devíne majú

zraz milovníci

starožitností
DEVÍN
Na hrade Devín bude v sobotu 26.
septembra 2009 prvá burza starožit-
ností a zberateľských predmetov.
Začiatok je ráno o 7.00 h, keď privíta-
jú predávajúcich starožitností, o 8.00 h
sa dostanú dnu aj kupujúci. Ukončenie
predaja a celého podujatia bude o
13.00 h. 
Organizátori pozývajú záujemcov, aby
si prišli vybrať zo zaujímavej ponuky
mincí, medailí, známok, pohľadníc,
nálepiek, odznakov, kníh, obrazov, gra-
fiky, porcelánu, gramoplatní, hodín,
hracích skriniek, historických zbraní či
nábytku. (mm)
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Začína sa výber

stánkov na 

Vianočné trhy
BRATISLAVA
V stredu 16. septembra sa začalo
výberové konanie na prenájom stán-
kov na Vianočné trhy 2009. Tie sa
budú konať od 27. novembra do 23.
decembra 2009 na Hlavnom a Fran-
tiškánskom námestí. 
„Na prenájom bude k dispozícii 41
tzv. gastrostánkov (dva stánky plus
plocha na pergolu, deväť stánkov s
občerstvením plus plocha na gril, 28
stánkov s občerstvením) a 66 stánkov
na predaj vianočných a darčekov. Na
dva stánky zakúpené v roku 2008
vyhlásilo mesto Bratislava verejnú
obchodnú súťaž. Ide o dva stánky s
grilom, ktoré budú znovu ako minulý
rok umiestnené na Františkánskom
námestí,“ informovala hovorkyňa ma-
gistrátu Eva Chudinová.
Ako ďalej uviedla, podľa počtu
záujemcov bude poskytnutý priestor aj
charitatívnym spoločnostiam. Uzávier-
ka doručenia prihlášok je 19. októbra
2009 do 17.00 h.
Na Hviezdoslavovom námestí chystá
svoje Vianočné trhy aj samospráva
Starého Mesta. „Do 30. septembra
2009 sa musia prihlásiť záujemcovia
o predaj. Na miestny úrad musia doru-
čiť prihlášku, zoznam ponúkaného
sortimentu, fotokópiu živnostenského
listu, resp. výpisu z neho a tiež výpis z
obchodného registra. Do 9. októbra
2009 bude známe, kto z prihlásených
uspel,“ informovala hovorkyňa samo-
správy Starého Mesta Alena Kopřivo-
vá.
Nájomné za stánok, v ktorom budú
remeselnícke výrobky počas 27 predaj-
ných dní, bude 540 eur. Za občerstvo-
vacie stánky, ktoré budú kupujúcim k
dispozícii 33 predajných dní, nájomco-
via zaplatia 3 630 eur. „Na Hviezdosla-
vovom námestí bude dovedna 25 stán-
kov, z toho v šestnástich trhovci
ponúknu remeselnícke výrobky a v
deviatich občerstvenie,“ dodala Alena
Kopřivová. (mm)

Branislav Zahradník tvrdí: Bezplatná 

hromadná doprava si zaslúži diskusiu

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si auto?

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

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

zastávke ma

trafila presne
LIST ČITATEĽA
Vystúpila som z električky na Jesen-
ského ulici a chystala som sa prestú-
piť na päťku, ktorá stála pred ňou.
Keďže som staršia (76) a invalidná,
kráčala som voľným krokom hľa-
diac si pod nohy. 
Vtom do mňa systémom „buldozér“
narazila žena a zrazila ma na zem. V
momente mi začala tiecť krv z nosa a
nemohla som ani sama vstať, pretože
mám ťažkú artrózu kolien. Našťastie mi
pomohli dve milosrdne dámy, podali mi
vreckovky, zdvihli ma a zaviedli na
chodník. Obe električky zostali stáť a
privolali dopravákov, hoci nešlo o do-
pravnú nehodu. Tí ma okamžite legiti-
movali a vraj zavolali sanitku. Nič však
neprišlo a ja som sa horko-ťažko dopra-
vila domov ďalšou električkou. Nikto
však nelegitimoval vinníčku nehody,
ktorá sa mi ani neospravedlnila.
Doma som zistila, že okuliare mám
poškriabané a potrebujem nové (optici
nechcú dávať nové sklá do starých
rámov), čo ma spolu s vyšetrením u
bude stáť 100-120 eur. Bolesť, šok a
ďalšie poškodenie už chorých kĺbov sa
vyčísliť nedajú.
Najviac ma však bolelo, že ľudia sú k
sebe takí suroví a bezohľadní, že sú
ochotní vás aj prizabiť, aby im náho-
dou neušla električka. Nie som škodo-
radostná, ale potešilo ma, že obe elek-
tričky stáli aspoň 10 minút a ponáhľa-
júca sa živa zbraň musela čakať s nimi.
Varujem preto spoluobčanov, že ich
môžu zraziť nielen autá, ale aj bez-
ohľadní ľudia. 

Maja Šteruská, Bratislava

Na Kolárskej 

si urobili svoje

vlastné WC
LIST ČITATEĽA
Chceme upozorniť na doslova verej-
né WC na Kolárskej ulici, oproti poli-
klinike U Milosrdných bratov. 
Chýba tu nočné osvetlenie, čo využíva-
jú bezdomovci a opilci, ktorí pri budo-
ve vykonávajú svoje malé aj veľké
potreby. Cez deň vysedávajú na scho-
díkoch budovy a stovky ľudí, ktorí tu
denne prechádzajú do polikliniky sú
nútení dívať sa na špinavý a znečistený
chodník. Úľava prichádza až vtedy,
keď konečne zaprší. Inak celé okolie
páchne. Turisti prechádzajúci týmto
priestorom musia byť z toľkého hnusu,
dokonca priamo uprostred Bratislavy,
šokovaní. Pacienti polikliniky

Devastácia

Dlhých dielov

stále pokračuje
LIST ČITATEĽA
Zaráža ma reakcia pani starostky a
jej stanovisko k problematike výstav-
by garážových stojísk vo vnútrobloku
Majerníkova - Matejkov. 
Pani starostka, namiesto toho, aby sa
snažila zachrániť to, čo už je tu zdevas-
tované, vlastne pokračuje v ďalšej
devastácii Dlhých dielov, kde mala
zabrániť ďalšej zástavbe, ako sľubovala
pred voľbami starostu. Podľa mňa zavá-
dza aj v počte odovzdaných lístkov k
tejto problematike. Navyše si myslím,
že aj bez lístkov už bolo dopredu roz-
hodnuté o likvidácii zelene v tomto prie-
store. Aj keby sa vrátilo 160 odpovedí.
A aj keby väčšina vyslovila nesúhlas s
výstavbou.
Za úradovania starostky sa situácia na
Dlhých dieloch nezlepšila, ale zhoršila.
Viem, o čom hovorím, bývam tu už 20
rokov. Keďže väčšina okien spální sme-
ruje do tohto priestoru, okrem hulákania
opitých tínedžerov pravidelne nás rušia-
cich v nočných hodinách, nám teda spá-
nok spríjemnia aj motory a exhaláty áut.

Šimon Vojkovič, Bratislava

Cestu opravili,

teraz nevedia, 

či sa majú tešiť
LIST ČITATEĽA
Dlhé roky sme sa sťažovali, že úsek
Drotárskej cesty od amfiteátra k Čer-
venému krížu je v dezolátnom stave.
Autá na hrboľatej ceste nemohli ísť
rýchlo, všetci sme nadávali, že si ich
porozbíjame.
Dnes je cesta sčasti opravená, s krásnym
asfaltovým kobercom. Namiesto radosti
nad opravenou cestou však máme iný
problém. Vodičov, ktorí si teraz tento
úsek naozaj užívajú a jazdia tam
rýchlosťou, za akú by sa nemusel han-
biť ani pilot efjednotky.
Takže v momente, keď si sadneme do
auta, tak sa tešíme, ale v tej chvíli, ako z
neho vystúpime, tŕpneme. Hneď pri
ceste totiž vedie chodník, po ktorom sa
často prechádzajú mamičky s kočiarmi,
prechádzajú tu deti, psíčkari. Tí všetci
neraz len s otvorenou pusou pozerajú na
autá, ako sa vyše stokilometrovou rých-
losťou rútia po ceste, pričom stačí veľmi
málo, nejaký výmoľ, pes vbehnutý do
jazdy, aby sa stalo nešťastie.
Možno by stálo za to postaviť sem neja-
kú hliadku, aby sa pozrela na vodičov,
ktorí si myslia, že Drotárska je po opra-
ve súčasťou nejaké rýchlostného okru-
hu. Iveta Tomášová, Staré Mesto

Ájurvéda v Ganesh Utsav chutí trpko
Na Nedbalovej ulici za Starou tržni-
cou otvorili reštauráciu s exotickým
názvom GANESH UTSAV a s rovna-
ko exotickou ájurvédskou vegeta-
riánskou a indickou kuchyňou.
Pýtate sa, čo to vlastne je, tá ájurvéda?
Toto zvláštne znejúce slovo sa dá prelo-
žiť ako veda o živote. Ájurvéda je päťti-
síc rokov stará liečebná metóda, ktorá
kladie dôraz na prevenciu a pomocou
vyváženej stravy udržiava ľudské telo v
zdraví a harmónii. Ájurvéda pozná tri
základné energie - váta, pitta a kapha,
jednotne nazývané dóša, ktoré pokiaľ sú
v rovnováhe, človek je zdravý.
Ganesh Utsav zaberá prízemie a prvé
poschodie pôvodne historického domu,
ktorý počas rekonštrukcie zbúrali a
nanovo postavili. Za vchodovými dve-
rami je veľký otvorený priestor s oran-
žovými stenami a barovým pultom zdo-
beným indickými motívmi, s bielo pre-
stretými stolmi a masívnymi drevenými
stoličkami. V zadnej časti je presvetlené
atrium s vchodom do čajovne, na opač-
nej strane sú schody na poschodie, kde
je samoobslužná časť. Sem sa chodí na
štvoreurové denné menu.
My sme výber nenechali na kuchára a
rozhodli sme sa ochutnať niečo zo štan-
dardného jedálneho lístka. Takmer pri
každom jedle je uvedené, ktorú dóšu
obsahuje. Pokiaľ viete, v akom pomere
sú tri dóše vo vašej telesnej schránke
(dokáže ich určiť ájurvédsky lekár),
môžete si jedlo vyberať podľa toho,
ktorú chcete doplniť. My sme sa pri
výbere orientovali podľa iného kľúča. 

Z predjedál sme si vybrali kúsky kuraťa
obalené v pikantnej zmesi korenín pod
názvom Kura 65 (3,60 €), Zmes Pickles
(mango, chilli, zelenina, krevety) s
chrumkavou plackou (4 €), Zeleninovú
taštičku Samosa (3,20 €), Zeleninovú
fašírku (4 €) a Cibuľovú Pakoru (3,20
€). Všetky tri mali byť podávané s para-
dajkovým čatny, ale ájurvédsky kuchár
zrejme nemal dóše v rovnováhe a keďže
nemal čatny, naservíroval nám namiesto
neho kečup. Obsluha sa za to ospravedl-
nila, ale až po našom upozornení a to
sme ešte netušili, že to nebol posledný
prešľap kuchára. Ten prišiel spolu s
dezertami, ale skôr ako sme sa k nim
dostali, ochutnali sme polievky. Z pia-
tich ponúkaných sme si dali tri - Uhor-
kovú (2,80 €), Paradajkovú s krutónmi
(3 €) a Polievku z kešu orieškov (3,60
€). Skrytý pôvab sme ani v jednej neob-
javili, skôr sa nám zdali chuťovo fádne.
Hlavné jedlá na tom boli o poznanie lep-
šie, všetky servírované v mosadzných
miskách, z ktorých sme si jedlo nakla-
dali na tanier. Naložili sme si teda Palak
Paneer - čerstvý syr so špenátom (7,80
€), Zázvorové kura (8,20 €), Zeleninovú
Koftu - fašírku v cibuľovej omáčke
(7,20 €), Špeciálne kuracie kari Utsav
(9,20 €) a Špeciálne rybacie kari Utsav
(10,80 €). Prílohami bola Varená ryža
(1,60 €) a tradičná placka z hladkej
múky Kerala Paratha (2,20 €). Všetky
jedlá boli chutné, najviac nám chutili

kúsky kuraťa a ryby v kari omáčke a
zeleninová fašírka so sladkastou cibuľo-
vou omáčkou.
Z dezertov sme si dali nevýrazné gulič-
ky z mlieka a šafranu v cukrovom siru-
pe Gulab Jamun (2,20 €), Mrkvovú
Halvu, z mrkvy, orieškov a kokosu
(2,20 €) a Ovocný šalát s jablkom, man-
gom, hruškou, jahodami a kokosom (5
€). Pri šaláte pochybil kuchár druhýkrát,
keď namiesto jahôd, kvôli ktorým sme
si šalát objednávali, boli na tanieri
semienka granátového jablka a po
kokose ani stopy. Našu reklamáciu vy-
bavil indický čašník úsmevom a infor-
máciou, že jahody nie sú.
Ani sme sa nesnažili ďalej namietať,
pretože indickí čašníci v Ganesh Utsav
hosťom len veľmi ťažko rozumejú a
okrem prijatia objednávky je komuniká-
cia s nimi takmer nulová. No ani to im
nesmie brániť udržiavať obrusy v čisto-
te a dopĺňať príbory na stoloch. Úsmev
na tvári nám vykúzlil čašník, ktorý na
našu žiadosť o príbor, zobral nôž a vid-
ličku z vedľajšieho stola a položil nám
ich rovno do taniera s jedlom.
Ganesh Utsav nie je drahou reštaurá-
ciou. Exotická ájurvédska kuchyňa by
mohla byť magnetom pre ľudí. No ak
majiteľ nebude dbať na elementárne
pravidlá pohostinstva, svojich zákazní-
kov si udrží len veľmi ťažko.
Naše hodnotenie: ���

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

Doma by som bola protivná frfľoška
Syn si niekde v Európe kúpil drahú
(vraj s doživotnou zárukou) vetrov-
ku, ktorú športovci obľubujú, preto-
že neprepúšťa dážď, vietor ani pot.
Nad tou zárukou som sa iba pousmiala,
keď sa po dvoch sezónach nosenia zača-
la podšívka rozpadať. Čo sa však nesta-
lo. Syn ju mal so sebou v New Yorku,
kde naďabil aj na obchod, ktorý predá-
val vetrovky tej istej značky. Nemal, pri-
rodzene, so sebou doklad o zakúpení,
teda o cene a mieste predaja. Keď v
danej predajni predviedol rozpadajúcu
sa podšívku, predavač si ju zobral, aby
ju mohol zaslať na posúdenie. Bez aké-
hokoľvek administrovania dostal syn po
pár dňoch dobropis na cenu, za ktorú sa
takéto vetrovky predávali. 
Nikoho nezaujímalo, že vetrovka je už
vyše dvojročná a nebola kúpená v Ame-
rike, ani čo si v tom obchode kúpi za
dobropis. Nezdá sa vám, že píšem prí-
beh z Alenky v ríši divov?
Súčasne som ľutovala, že takého prístu-
pu podnikateľov k spotrebiteľom sa ja
už zaručene nedočkám. Viete ako by
tento príbeh vyzeral u nás? Na prvom

mieste by v predajni vyžadovali doklad
o zakúpení výrobku. Poučili by ma, že
záručná lehota je 24 mesiacov od dňa
zakúpenia výrobku. Potom by ma pre-
sviedčali, že tá rozpadávajúca sa pod-
šívka nie je chyba materiálu - ale dôsle-
dok nevhodného nosenia vetrovky. Ak
by som argumentovala doživotnou
zárukou výrobku, možno by na mňa
zavolali psychiatra. 
Pri asertívnom trvaní na svojej reklamá-
cii a nenápadnej hrozbe medializovania
prípadu by mi možno do 30 dní veľko-
myseľne oznámili, že reklamáciu uzna-
jú. Amohla by som si vybrať inú vetrov-
ku. Pravda, iba ak by ju ešte mali - čo je
málo pravdepodobné. A je málo pravde-
podobné, že by som si mohla vybrať
akýkoľvek iný výrobok. 
Po celý čas vybavovania reklamácie by
ma s veľkou pravdepodobnosťou po-
važovali za protivnú frfľošku, ktorá by
chcela bohviečo za takú mizernú mizer-
nú handru za necelých 300 eur. 

Nuž, iný kraj - iný mrav. Dávame síce
široký priestor v médiách „bojovníkom
proti kríze“, ale v skutočnosti si zákaz-
níkov vo väčšine prípadov nevážime.
Niet sa potom čo diviť, keď spotrebiteľ
najmä priemyselné výrobky kupuje v
zahraničí, kde ho v prípade reklamácie
nepovažujú za akýsi obťažujúci hmyz.
Práve vo vzťahu spotrebiteľ a obchod je
ľudský faktor neopomenuteľný. Ústre-
tový a sympatický predajca vie často
prinútiť ku kúpe aj človeka, ktorý do
predajne vošiel iba na „čumendu“, ako
hovorievali bratia Česi. Zato aj spotrebi-
teľ „kúpychtivý“ sa pod nezáujmom a
nevraživým pohľadom predajcu nieke-
dy otočí na podpätku a ide radšej inam.
Iba sa smejem, keď mi ľudia, ktorí boli
niekedy v Číne či v Japonsku, referujú,
ako sa predavači už pred otvorením
obchodu ukláňajú a usmievajú - aby
boli pripravení na privítanie zákazníkov. 
Čo už, hádam od stvorenia sveta sa
základné ľudské vlastnosti nezmenili.
Spomeňte si na Kaina a Ábela. Smutné
je iba to, že Kainov akosi neubúda.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

VO VÝSTAVBE

NAJLEPŠIE
                  CENY V RUŽINOVE

Tel: 02/ 20 999 000, www.perlaruzinova.s k

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:
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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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GALÉRIA F7
Františkánske námestie 7, Bratislava

Otvorí v priebehu októbra 
výtvarné kurzy podľa záujmu

Tel.č.: 02/5443 3335, mobil: 0911 238 710
Osobne v utorok až sobotu od 15.00 do 19.00 h 
Kurzovné: 2€ (60,25 Sk) za 1 vyučovaciu hodinu

-

Verejný majetok je náš. 
Starajme sa.
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KARLOVA VES
NA MAJERNÍKOVEJ ULICI
zadržali muža, ktorý je podozrivý z
poškodenia štyroch motorových vozi-
diel. Policajti predpokladajú, že podo-
zrivý muž v mestskej časti Karlova Ves
vylamoval a poškodzoval spätné
zrkadlá na autách.

STARÉ MESTO
NA ŠANCOVEJ ULICI sa nevedel
zmestiť do kože 32-ročný Róbert O. z
Bratislavy. V autobuse mestskej hro-
madnej dopravy sa správal neprimera-
ne, pričom používal čoraz hrubšie vul-
garizmy. Spomedzi cestujúcich ho na
nevhodné správanie upozornil 29-
ročný Bratislavčan, čo sa však Róber-
tovi O. akosi nepáčilo. Na o tri roky
mladšieho spolucestujúceho zaútočil,
pričom sa mu vyhrážal zbitím. Výtržní-
ka stíhajú na slobode, hrozia mu až dva
roky väzenia.
NA ŽIDOVSKEJ ULICI prepadol
približne tridsaťročný páchateľ americ-
kú turistku. Päťdesiatsedemročnú ženu
najskôr dvakrát udrel do hlavy a potom
jej zobral kabelku s dokladmi, šesťde-
siatimi eurami a dvesto dolármi. Zrane-
nú museli ošetriť lekári, po násilníkovi
polícia pátra.

DÚBRAVKA
NAAGÁTOVEJ ULICI úradoval 22-
ročný Matúš K. z okresu Spišská Nová
Ves. Ten tesne pred polnocou napadol
22-ročného Bratislavčana a zranil ho
na hlave. To si síce nevyžiadalo práce-
neschopnosť, no Spišiak aj tak neujde
stíhaniu a za obvinenie z lúpeže mu
hrozí osemročné väzenie. 

RUŽINOV
NA GALVANIHO ULICI 48-ročný
Viliam D. z Bratislavy psychicky a
fyzicky týral svoju družku. Žiadal od
nej rôzne sexuálne praktiky, s ktorými
žena nesúhlasila. Navyše ju nútil k
prostitúcii a bral si od nej všetky
peniaze, ktoré žena touto činnosťou
zarobila. Žena vydržala jeho útlak od
mája do septembra tohto roku a potom
sa už rozhodla požiadať políciu o
pomoc. Vyšetrovateľ obvinil Viliama
D. zo zločinu týrania blízkej osoby a
zverenej osoby v súbehu so zločinom
sexuálneho násilia a zločinom kupliar-
stva, hrozí mu až pätnásťročné väze-
nie. (mm)

Na Korze sa

nielen bilo, ale

aj špicľovalo
Hugo s Ferim medzitým uviazli v
klinči a zvalili sa na dlažbu. V zúri-
vom objatí sa kotúľali od jedného
obrubníka, banket sme tomu hovori-
li, až po druhý, tam sa postavili a
obom už dolu košeľou stekala krv. 
Svietila na jednej z večných belostných
Feriho košeli a matnela na Hugovej
károvanej flanelke. Opäť sa do seba
pustili päsťami. Živý ring ich obklopo-
val a postupoval s nimi hore Korzom a
potom úzkou Zelenou ulicou, kde bol
zlý výhľad na súboj, až na Ventúrsku.
Bojovníkom očividne ubúdali síl. Na
konci Zelenej zostali stáť, obaja v
miernom predklone, na dlažbu kvapka-
la krv, keď Feri povedal:
- Už to nemá cenu. Dokončíme to
nabudúce.
- Oukej, - po americky odvetil Hugo a
podali si ruky. Dav ich obkolesil, skryl,
kým nezmizli v pavlačových domoch s
tajnými priechodmi a policajti márne
ňúrali pod bránami domov na Korze. O
pár sekúnd vyzerali ulice ako každý
iný večer. 
Každý iný večer rovnako a predsa inak.
Korzo fungovalo, aj keď pršalo, ba aj v
zime, vtedy to však boli rýchle stretnu-
tia. Raz sa komunisti pokúsili zalicho-
tiť mladým starým rodákom a dovolili
v novinách uverejniť veľkú reportáž
nazvanú „Klub v tváre L“, ale to nepo-
mohlo. Korzo nezmenili na stredisko
mladých budovateľov. Zostalo domé-
nou krásavíc, rebelov, intelektuálov,
dekadentov a trošku aj umelcov. 
V každom väčšom meste na Dunaji bol
kus Paríža, v Budapešti napríklad
Vörösmartyho námestie. U nás to bolo
Korzo. Pár ulíc bohatých na cukrárne a
kaviarničky a mliečny bar. Ganymedo-
va fontána pred divadlom, na ktorej
sedeli rebeli a milenci. Kaviareň pre
homosexuálov a intelektuálov. Paríž-
sky kus noblesných spôsobov, najnov-
šej študentskej módy (vrátane názoro-
vých trendov), nelicencovaných umel-
cov, flirtov a krátkych lások, svetobež-
níctva, všeobecnej pestrosti. Navyše
šmrcnutej blízkosťou Cukrmandlu so
štricáckou zlopovesťou.
Prezieraví pedagógovia z niektorých
stredných škôl to dobre vedeli a pod
hrozbou vyhodenia zo školy zakazova-
li svojim študentom „otŕčať sa“ na
korze. Bolo to málo platné. Špicľov z
radov pedagógov sme poznali hneď, aj
keď sa nás to netýkalo. A stačilo, aby
sa napríklad súdružka profesorka
Šimická objavila pri Michalskej,
tichým telegrafom sa rýchlejšie, než
čokoľvek iné, nieslo dolu Korzom
„Šipka je tu!!!“ a dievčatá zo strednej
zdravotníckej sa poskrývali pod brány,
či do susedných uličiek a nerušene sa
tam v ilegalite s nami láskali.
Zákaz mal - ako všetko, čo straníci
vymysleli - kontraproduktívny náboj:
Prítomnosť študenta sa hmatateľne
dala dokázať, len keby ho zadržali
bdelí príslušníci Verejnej bezpečnosti,
v dôsledku čoho sa každý korzár podľa
možnosti konfliktom priamo na Korze
vyhýbal. Dosť bolo priľahlých ulíc.

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

(Pokračovanie nabudúce)

Zemská banka skrývala sochu Masaryka
Na Laurinskej ulici stával tesne pri
južnom opevnení mesta až do roku
1921 palác s barokovou fasádou. Bola
to stavba, kde sa od polovice 16. storo-
čia až do začiatku 19. storočia schá-
dzali uhorskí magnáti na zasadania
krajinského snemu.
Na začiatku 19. storočia upravili pre
potreby snemu bývalú budovu Uhorskej
kráľovskej komory na Michalskej ulici
(teraz Univezitná knižnica). Starú budo-
vu snemu obsadili na sto rokov rôzne
kráľovské úrady. Na východnej strane so
starou snemovňou susedil objekt obsa-
hujúci archív rodiny grófov Pálffyovcov
(Laurinská 12), na západnej strane po-
stavili v prvej polovici 19. storočia palác
Motešických (Laurinská 8). Ten vznikol
už po zrušení hradieb, preto bolo jeho
hlavné priečelie situované do vtedajšej
Ondrejskej, teraz Gorkého ulice. 
Budova starej snemovne s veľkou sálou
(kde sa v 17. a 18. storočí konali aj diva-
delné predstavenia), stratila po prvej sve-
tovej vojne opodstatnenie. Bolo to v
čase, keď sa už rozvíjala Českosloven-
ská republika, keď bol Prešporok preme-
novaný na Bratislavu. 
Silný vplyv bohatého československého
peňažníctva sa prejavil v stavbe nových
„bankových palácov”. K najbohatším
tradičným českým bankám patrila Zem-
ská banka. Jej vedenie sa rozhodlo otvo-
riť pobočku v Bratislave. 
Banka kúpila starú budovu snemu a na
jej mieste vybudovala svoj objekt, ktorý

ešte aj dnes prevyšuje všetky okolité
stavby. Projekt objednali u pražského
architekta Osvalda Polívku, ktorý pred-
tým postavil pre banku niekoľko objek-
tov v Prahe. Polívka v projekte datova-
nom r. 1922 navrhol situovať hlavné
priečelie do Ondrejskej ulice, na miesto,
kde predtým ešte nikdy nič nestálo. 
Bývala tam mestská priekopa, a za ňou
parkánový múr opevnenia. Objekt stava-
li dva roky. Počas stavby sa ukázalo, že
Polívkom navrhovaná fasáda by pôsobi-
la nemoderne, lebo obsahovala secesné
prvky, v 20. rokoch už nevhodné. Stav-
bu viedol namiesto projektanta architekt
Evžen Linhard. Pravdepodobne to bola
jeho zásluha, že namiesto secesných oz-
dôb sa uplatnila ornamentika, pripo-
mínajúca zľudovelé barokové motívy.
V širokom páse nad bankovou halou bol
nápis Zemská banka z bronzových pís-
men, ktoré dodala pražská firma Franta
Anýž. Nad nápisom architekt umiestnil
kamenné alegorické sochy od Ladislava
Šalouna. Podľa Šalounovho modelu
odlial Anýž aj bronzový veľký znak
Československej republiky, ktorý býval
umiestnený nad vchodom do banky, a
množstvo bronzových lustrov so štát-
nym znakom, ktoré boli okrem bankovej
haly umiestnené aj v pasáži. To všetko
skončilo po 2. svetovej vojne v zbere. 
Rovnakému osudu unikla len bronzová

socha prezidenta T. G. Masaryka v nad-
životnej veľkosti. Pôvodne stávala v
bankovej hale. Počas vojny bola uložená
v pivnici a zasypaná uhlím pri kotolni
ústredného kúrenia. Vedenie banky ju
zachránilo. Aj ona je dielom Ladislava
Šalouna, a odliatkom z dielní F. Anýža.
Je to jedna z najlepších Masarykových
sôch. Dnes je uložená v zbierkach
Múzea mesta Bratislavy. 
Najdôležitejším priestorom novostavby
bola banková hala na mierne zvýšenom
prízemí, úradovne nad ňou, trezory a
archív v suteréne. Z bankovej haly vied-
lo dvojramenné schodište priamo na po-
schodie, kde bola aj kancelária riaditeľa
pobočky. Vo vyšších podlažiach boli
prepychové byty vedenia a skromnejšie
byty pracovníkov banky.
K ním viedlo schodište s priestranným
výťahom a farebnými vitrážami na
oknách. Tie ornamentikou čerpali z
ľudových motívov. Podobne boli riešené
aj byty a schodište v trakte pri Laurinskej
ulici. Tam sa byty prenajímali lepšie
situovaným nájomníkom. 
Banková hala po vojne už tretí raz zme-
nila svoju tvár. K bývalému vnútornému
schodišťu je dnes zriadený nový vchod z
ulice. Byty sú prestavané, rozdelené na
viac jednotiek. Z dvoch historických
výťahových kabín prežila len jedna, aj tá
mierne „zmodernizovaná”, totiž ochu-
dobnená o pôvodnú dekoráciu. Z vitráží
ostali len zlomky. Štefan Holčík

FOTO - archív
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BASKETBAL
Ak by sa basketbalistkám Slovana
podarilo nadviazať na posledný roč-
ník, v ktorom postúpili do play-off,
všetci v klube by boli spokojní. Účasť
v najlepšej osmičke bola totiž hlav-
ným cieľom Bratislavčaniek pred
sezónou, ktorú otvorili domácim due-
lom s ambicióznym Prešovom.
Znovu o niečo mladšie hráčky, káder
bez legionárok a presťahovanie sa do
novej haly - to sú základné údaje o
jedinom ženskom basketbalovom klu-
be reprezentujúcom hlavné mesto v
najvyššej súťaži. „Máme za sebou
najúspešnejší ročník,“ zhodnotil naj-
skôr poslednú sezónu generálny mana-
žér Michal Martišek . Náladu zlepšilo
aj B-družstvo, ktorému sa darilo v
západnej časti I. basketbalovej ligy.
„Dostalo sa dokonca do baráže o Extra-
ligu a v konečnej tabuľke skončilo
druhé,“ prezradil Michal Martišek.
Výkladnou skriňou Slovana je síce
áčko, ale minimálne rovnako veľký
dôraz, ak nie ešte väčší, kladú na mlá-
dež. „Prípravky nám fungujú, oproti
minulému roku dokonca pribudlo jedno
družstvo. Jediné, čo nás mrzí, že v novej

sezóne sme z personálnych dôvodov
nedokázali zostaviť béčko. Veľa hráčok
totiž skončilo, prestúpilo, dalo prednosť
škole alebo zamestnaniu,“ vysvetlil Mi-
chal Martišek.
Áčko začalo prípravu spoločne s junior-
kami, čo sa ukázalo ako veľmi dobrý
krok. Hore išli najmä mladšie dievčatá a
výsledkom bolo, že niektoré sa dostali
aj na súpisku áčka. To odohralo v prí-
prave sedem stretnutí, dva so slovenský-
mi súpermi, päť s českými. Trénerom
zostal Ladislav Kozmon, jeho asistent-
mi sú Milena Paulišincová a Juraj
Adamčík. Posilami by mali byť Nikola
Ciulisová z Rožňavy, Valéria Mlynaro-
vičová z Popradu, Michaela Hrivková z
Welsu, pribudli aj Erika Lučeničová a
Viera Šujanová z béčka a trojica junio-
riek Nicole Matická, Lucia Bohušová a
Ivana Radová.
Dôležitá zmena sa týka novej haly. Slo-
vanistky sa presťahovali z Pasienkov do
haly Domu športu na Junáckej 6, kde
budú hrávať vždy v nedeľu o 17.00 h.
„Malo by nám to pomôcť, pretože v
hale sú atypické podmienky, vrátane
povrchu, na ktoré si súperky budú
musieť nejaký čas zvykať. Potvrdilo sa

to už vlani, keď tu hrávalo béčko a asi
pol roka neprehralo,“ prezradila prezi-
dentka klubu Beata Kozmonová.
Rozpočet klubu na sezónu je 150 000
eur, na áčko ide jedna tretina, zvyšok na
mládež. Klub funguje bez profesionál-
nej hráčky. Celkove je tu štrnásť druž-
stiev (áčko, juniorky, mladšie žiačky,
staršie MINI, osem športových prípra-
viek a dve MINI prípravky), pričom
funkcionári veria, že v priebehu niekoľ-
kých rokov sa im podarí vybudovať
káder z vlastných odchovankýň. „Zatiaľ
máme tri dievčatá, ktoré prešli našimi
mládežníckymi družstvami,“ dodala
Beata Kozmonová.
Najmladšie slovanistky trénujú v
ôsmich lokalitách - v Starom Meste v
ZŠ M. R. Štefánika a Grösslingovej, v
Ružinove v ZŠ Nevädzová, v Devínskej
Novej Vsi v ZŠ Horova, v Petržalke v
ZŠ Gessayova a ZŠ Znievskeho, v Rači
v ZŠ Hubeného, v Lamači v ZŠ Malo-
karpatské nám. a na Kolibe v ZŠ Jese-
niova. Tam všade privítajú mladšie, ale
aj staršie dievčatá, pričom vítané sú
najmä tie vyššie. Viac informácií o tré-
ningoch najmladších slovanistiek je na
www.bkslovan.sk. Dušan Blaško

Peter Černák

prestúpil do 

Č. Budějovíc
FUTBAL
Rýchly koniec v európskych pohá-
roch a príchod niektorých posíl pri-
niesli aj prvý odchod z kádra ŠK
Slovan Bratislava. 
Do Českých Budějovíc odišiel Peter
Černák, ktorý prestúpil na Tehelné pole
v januára 2008 ešte za čias trénera
Borisa Kitku. Keďže stredovú formá-
ciu majstra posilnil talentovaný Erik
Grendel z Dubnice, Černák, ktorému
sa mala budúce leto skončiť zmluva,
odišiel do Českých Budějovíc. Na juhu
Čiech sa stretol s ďalšími bývalými
slovanistami - útočníkom Ľubomírom
Meszárošom a s brankárom Danielom
Kissom, ktorý však medzitým vyskúšal
už aj Petržalku. (mm)

Tehelné pole

čaká ďalšia 

z rozlúčok
FUTBAL
Pomaly to bude päť rokov, čo sa
začalo vravieť o niektorých zápa-
soch na Tehelnom poli, že sú jeho
rozlúčkové. Do dlhého radu sa teraz
zaradil aj záverečný domáci duel v
kvalifikácii o postup na MS 2010
proti Slovinsku.
Medzinárodná futbalová federácia vlast-
ne ani nemala veľmi na výber. Ak si
mala vybrať medzi veľmi rozbitými
Pasienkami a veľmi rozbitým Tehelným
poľom, tak bolo naozaj jedno, na ktorý
bratislavský štadión padne jeho voľba. 
Len čas ukáže, či pre štadión na Tehel-
nom poli v jeho súčasnej podobe to
bude naozaj posledný domáci repre-
zentačný zápas a či sa zo spustošených
Pasienkov podarí na najbližšie dva-tri
roky urobiť aspoň priemerný domáci
stánok. (mm)
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V nedeľu hrá

HC Slovan 

prvý raz doma
HOKEJ
Hokejistom HC Slovan Bratislava
vydržala neporaziteľnosť v novej
sezóne len dva zápasy. Víťazná mini-
séria sa skončila už v treťom stret-
nutí. Na popradskom ľade prehrali
2:3. Vo štvrtok však hrali Bratislav-
čania v Liptovskom Mikuláši a nála-
du si zlepšili, keď bez problémov
vyhrali 5:2.
Prvý duel pod Tatrami priniesol zaují-
mavý hokej, v ktorom mali obe muž-
stvá rovnako k trom, dvom, aj jednému
bodu. Šťastnejší boli nakoniec domáci,
ktorí tesne pred koncom strelili tretí
víťazný gól. „Zaspali sme úvod, domá-
ci doň naopak vstúpili lepšie a získali
dvojgólový náskok. My sme si dokáza-
li vypracovať šance, mohli sme aj
vyrovnať, ale keď sa nám to podarilo,
prišiel faul a inkasovali sme tretí gól.
Záverečný tlak už vyrovnanie neprinie-
sol,“ konštatoval tréner Antonín Stav-
jaňa.
Po zápase v Poprade zostali Bratislav-
čania pod Tatrami a ukázalo sa to ako
dobré riešenie, pretože stretnutie v Lip-
tove sa ani poriadne nezačalo a Slovan
viedol 3:0. Domáci síce znížili na roz-
diel jedného gólu, ale to bolo všetko,
na čo sa zmohli. „Vyšiel nám úvod,
rýchlo sme viedli trojgólovým rozdie-
lom, ale potom sme dovolili domácim
znížiť. Keď sme však strelili štvrtý gól,
Liptovský Mikuláš rezignoval a my
sme duel v pohode doviedli do víťaz-
ného konca,“ komentoval stretnutie
Antonín Stavjaňa.
Po tomto stretnutí sa s kádrom rozlúči-
li obrancovia Milan Hruška a Peter
Huba, ktorí dostali možnosť hľadať si
nový klub. Obaja v úvode sezóny
nastupovali iba vo štvrtej formácii.
Zvyšní zverenci Antonína Stavjaňu
mali po návrate z Liptova kratšiu pre-
stávku, osem dní bez súťažného zápa-
su. 
Najbližšie sa predstavia vo Zvolene a v
nedeľu 27. septembra 2009 ich koneč-
ne čaká prvý domáci zápas. O 17.00 h
privítajú na ružinovskom zimnom šta-
dióne Pálffyho Skalicu. (db)

Basketbalistky Slovana chcú aj v novej

sezóne postúpiť do play-off Extraligy

Šesť bodov upokojilo futbalový Slovan

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Stavebné sporenie vnímajú klienti v dnešných
náročných časoch ako bezpečný prístav pre svoje
peniaze. Svedčí o tom aj rastúci záujem o spori-
vé produkty Wüstenrot stavebnej sporiteľne
(WSS). Klienti tejto stavebnej sporiteľne už tradič-
ne profitujú z mimoriadne vysokého zhodnotenia
svojich úspor. Teraz, navyše, môžu získať celý rad
ďalších výhod. 

Vďaka spolupráci so sesterskou Wüstenrot poisťovňou
získavajú klienti WSS priamo na pobočkách komplet-
ný finančný servis. Okrem stavebného sporenia tam
nájdu aj kompletné poradenstvo a predaj poistných
produktov. Všetko potrebné, od založenia zmluvy o
stavebnom sporení, cez získanie výhodného stavebné-
ho úveru až po životné poistenie či poistenie splácania
úveru, vybavia na jednom mieste, tak povediac pod
jednou strechou. Je tomu tak vo všetkých vyše 150-tich
obchodných zastúpeniach Wüstenrot po celom Slo-
vensku. ,,Znamená to, že ak už klient príde na ktoré-
koľvek Wüstenrot centrum alebo obchodné zastúpe-
nie, poskytneme mu poradenstvo k produktom sta-

vebnej sporiteľne ako aj poisťovne v rovnakej kvalite.
Nemusia tak navštevovať viacero pobočiek, aby získa-
li kompletný finančný servis,“ uviedol krajský riaditeľ
spoločnej odbytovej siete Wüstenrot poisťovne i sta-
vebnej sporiteľne pre Bratislavský kraj Peter Murgaš.

Ďalšie výhody už na jeseň
Okrem úspory času a plnohodnotného servisu získa-
vajú klienti Wüstenrotu aj konkrétne finančné výhody.
Ak sa napríklad rozhodnú zabezpečiť do budúcnosti
svoje deti formou rodinného sporenia Krôčik, získajú
zdarma aj balík poistenia. Ide teda o prvé stavebné
sporenie aj s poistením. V rámci medziúveru je to zasa
poistenie pre prípad smrti poberateľa úveru za výhod-
nejšiu cenu. Toto poistenie sa pritom podľa Murgaša
už na túto jeseň rozšíri aj na poistenie pre prípad stra-
ty zamestnania, dlhodobej práceneschopnosti a inva-
lidného dôchodku. Wüstenrot aj touto cestou reaguje
na rastúce riziká straty zamestnania a hľadá nové
možnosti ako klientov ochrániť.

Istota v čase krízy
Ako sa teda kríza dotýka stavebného sporenia? Vo
všeobecnosti platí, že v náročných časoch ľudia odkla-
dajú svoje investičné plány, no o to viac si uvedomujú
dôležitosť finančnej rezervy. Z toho je zrejmé, že
záujem o stavebné sporenie, ktoré ponúka nadštan-
dardné zhodnotenie úspor sa bude zvyšovať.

Potvrdzujú to aj výsledky WSS, podľa ktorých až 70%
nových zmlúv o stavebnom sporení tvorí Sporenie
ISTOTA. ,,Klienti vyhľadávajú tento produkt najmä
kvôli vysokému zhodnoteniu vkladov hneď v prvom
roku. Okrem bežného úroku 2 % a štátnej prémie
12,5 % môžu totiž získať aj extra úrokový bonus až do
výšky 4 %. Obdobný produkt VERNOSŤ, ktorý fungu-
je na rovnakom princípe, ale je určený pre našich
dlhoročných klientov tvorí dokonca až 90% z novou-
zatvorených následných zmlúv. Veľmi žiadané sú aj
naše krátkodobé produkty BONUS Vklad, kde ako
jediní ponúkame stavebné sporenie na 2 alebo 3
roky,“ vysvetľuje Murgaš.
Sklon k sporeniu je teda evidentný. No, čoraz viac ľudí
si uvedomuje aj ďalšiu výhodu stavebného sporenia,
ktorou je možnosť získania stavebného úveru s úroko-
vou sadzbou len 3 %. Túto sadzbu má pritom klient
garantovanú po celú dobu splácania. V súčasnosti ide
o najvýhodnejšiu formu financovania bývania na slo-
venskom trhu. 

Rastúci záujem o poistenie
Kríza nezasiahla ani aktivity Wüstenrot poisťovne. V
priebehu posledného kvartálu roku 2008 a prvých
dvoch kvartálov roku 2009 neprišlo k žiadnym zásad-
ným zmenám v pomere medzi dojednávanými pro-
duktmi kapitálového, rizikového a investičného poiste-
nia. Jednoznačne najväčší záujem majú i naďalej

klienti Wüstenrot poisťovne o jej najúspešnejší produkt
- Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok.
Tento produkt je naďalej najpredávanejším z produk-
tov životného poistenia, nakoľko i v čase finančnej
krízy ponúka klientom možnosť využiť jeho výnimočnú
širokú flexibilitu.

Pozitívny vývoj pokračuje aj v oblasti povinného
zmluvného poistenia. V prvom polroku 2009 zazna-

menáva Wüstenrot poisťovňa každým mesiacom
nárast počtu uzavretých poistných zmlúv na povinné
zmluvné poistenie. Pre porovnanie: v júni si vo Wüs-
tenrot 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 oslovuje-
me novými sadzbami podľa počtu kW, výhodnými
cenami pre bezškodových vodičov a klientov Wüs-
tenrot poisťovne, ale napríklad aj bonusom vo forme
úrazového poistenia s ochranou 35 000 ´ zdarma,“
uzavrel Murgaš.

Stavebné sporenie a poistenie Wüstenrot teraz ešte výhodnejšie

FUTBAL
Futbalistov ŠK Slovana čakali minu-
lý týždeň dva zápasy pravdy. Ak si
chceli udobriť fanúšikov, museli
vyhrať obidva - nad Žilinou aj nad
Banskou Bystricou. Nakoniec sa to
podarilo a na Tehelnom poli je znovu
pokojnejšie.
Duel so Žilinou nepotvrdil, že hrajú dve
najlepšie mužstvá posledného obdobia.
Obe strany sú skôr v kríze ako v laufe a
podľa toho vyzeral aj zápas plný
nepresností, nedôrazu, nepresnej kon-
covky. Belasí nakoniec vyhrali 2:1 a
čiastočne si mohli vydýchnuť. „Koneč-
ne sme vyhrali a pretrhli tak zlú sériu.
Na súpera sme sa pripravovali veľmi
zodpovedne, hráčom sme zdôrazňovali,
že je to mužstvo, ktoré je silné najmä
pri držaní lopty,“ prezradil tréner
Michal Hipp. 

Slovanistický kormidelník si pochvaľo-
val najmä úvod stretnutia. „Nástup do
prvého polčasu nám naozaj vyšiel.
Dostávali sme sa do šancí, mali sme
štandardky, rohy, ale gól sme z toho
nevyťažili. Zopakovali sme to aj po pre-
stávke, ale už s tým rozdielom, že sme
dokázali streliť gól.“ Stretnutie sa nako-
niec dohrávalo v nervóznejšej atmosfé-
re, k čomu prispeli aj rozhodcovské ver-
dikty. Krivdu cítili najmä hostia, ktorých
tréner Pavel Hapal vyhlásil, že „dnes by
tu nevyhral ani Real Madrid...“. Pravdou
však je, že obranca Šourek pred prvou
žltou úplne zbytočne narazil do Putnoc-
kého a v druhom prípade zase takticky
zle bránil Masaryka. To, či ich dotyk bol
na pád slovanistického hráča, už vie len
futbalový Boh...
V sobotu hostil Slovan Banskú Bystri-
cu, tentoraz si už poradil bez väčších

problémov a vyhral 3:0. Paradoxne,
belasým prvé minúty veľmi nevyšli, ale
po rýchlom góle sa upokojili a zápas v
pohode dotiahli do trojbodového konca.
„Som rád, že sme s Duklou potvrdili
víťazstvo nad Žilinou. Pomohol nám
vedúci gól, po ktorom sme získali isto-
tu. Súpera sme mali stále pod tlakom a
som rád, že sme to potvrdili tretím
gólom,“ pochvaľoval si Michal Hipp. 
Petržalka trošku stráca dych a hoci
výkonom v Ružomberku nesklamala,
prehra 0:2 ju neminula. „Doplatili sme
na nevyužívané šance. V zaujímavom
zápase sme neboli horším tímom, ale
keď nedáme gól, nemôžeme vyhrať.
Chlapcom však okrem nepremenených
šancí nemám čo vyčítať,“ priznal tréner
Peter Fieber. Petržalka hostí v nedeľu
27. septembra 2009 o 19.30 h nováčika
zo Senice. (db)
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Let’te s Austrian Airlines do Severnej Ameriky za akciové ceny.
Z Viedne – priamo a bez prestupov.

Rezervácie na www.austrian.com, pri rezerváciách na  02-4940 2100 alebo v cestovnej agentúre môžu byt‘ započítané rôzne servisné poplatky. 
Zbierajte míle s Miles & More. Na ceny spiatočných leteniek vrátane letiskových poplatkov sa vzt‘ahujú špeciálne podmienky. 
Obdobie rezervácií do 30.9.2009. Obdobie cestovania od 1.10.2009 do 26.3.2010. Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

Toronto, Washington od € 499,–/Sk 15.033,–

New York od € 429,–/Sk 12.924,–
www.austrian.com



10BRATISLAVSKÉ NOVINY 31/2009

Bratislava ako

ju vidí Francúz

Michel Dubost
VÝSTAVA
Bonjour Bratislava je názov výstavy
francúzskeho fotografa Michela
Dubosta. Otvorili ju 18. septembra
2009 v CDLaV na Školskej 14.
Momentky z hlavného mesta zachytil
Michel Dubost na rôznych miestach.
Fotografoval v parkoch, záhradách, na
uliciach, v kultúrnych stánkoch či na
spoločenských podujatiach. Príležitostí
a inšpirácií pre svoju prácu mal dosť,
pretože je predsedom Asociácie Francú-
zov na Slovensku a Bratislavu, ale aj
celé Slovensko, miluje. 
Na výstave je niekoľko tematických
línií: Bratislavčania a umenie, Bratislav-
čania vo voľnom čase, Bratislavčania a
stoličky, Bratislavčania v Danubiane a
ďalšie. Ide o farebné fotografie, často
prifarbené humorom, okúzlením danej
chvíle a autorovou vierou, že diváka
strhne nadšením svojho videnia. Výsta-
va potrvá do 7. októbra 2009. (dš)

Vo VŠMU bude

Filmový festival

inakosti
FILM
V kinosálach VŠMU Svoradova 2
bude od 30. septembra do 4. októbra
2009 festival s gejskou a lesbickou
tematikou - Filmový festival inakosti.
Diváci si môžu pozrieť viac než 30 celo-
večerných a krátkych filmov zo sedem-
nástich krajín sveta vrátane Slovenska.
Festival patronátom zaštítila Zuzana
Kronerová, ktorá odohrá Zlomatku v
sprievodnom podujatí Divadla Astorka.
Tým bude aj projekt Homosexualita a
umenie 1800 - 2000 vo Photoportgalle-
ry (Grösslingova 21). 
Festival premietne umelecky náročnej-
šie opusyfilmy. Ťahákom môže byť
švédsky Patrik 1,5 alebo bláznivá
kanadská Baby Formula. Do programu
zaradili aj britskú „klasiku“ Stonewall,
ktorú uvádzajú k 40.výročiu policajné-
ho prepadu rovnomenného newyorské-
ho klubu. (dš)

Momentum

musicum otvorí

Jakub Rizman 
HUDBA
Otváracím koncertom v rámci cyklu
Momentum musicum bude v novej
sezóne koncert Jakuba Rizmana,
hráča na harfu, ktorý vystúpi 27.
septembra 2009 o 16.00 h v CC cent-
re na Jiráskovej 3.
Koncert má názov Parížske impresie a
zahŕňa diela francúzskych hudobných
majstrov. Zaznie na ňom M. Tournier:
Feeria {La prelude et la danse), H.
Renié: Piéce symphonique en trois epi-
sodes pour harpe, J. M. Damase:
Théme et variations, G. Tailleferre:
Sonate pour harpe, F. Godefroid: La
danse des sylphes - Rondo, brillant
etude. (dš)

Na Závodisku

sa uskutočnia

Ohňové hry
ZÁBAVA, HRY, HUDBA
Na Závodisku v Petržalke sa 2.
októbra 2009 uskutočnia prvý raz v
Bratislave Ohňové hry 2009.
Magické ohňostroje, zlatý dážď a
množstvo ďalších pestrofarebných
prvkov rozžiaria večernú oblohu po
20.00 h. Špeciálny program pre deti
zahŕňa jazdu na koňoch, skákací hrad,
aj kúzelníka. Vo vlastnom programe
Festival ohňostrojov uvidia diváci veľ-
kolepé prízemné aj výškové ohňostroje
s gigantickými obrazmi, ktoré budú
súťažiť o titul Pyro šampión. 
Podielom zo vstupného organizátori
podporia Nadáciu Výskum rakoviny a
jej cieľ: kúpu prístroja Real Time PCR.
Slovenský paralympijský výbor pripra-
vil na Závodisku v Petržalke aj akciu
Na kolesách proti rakovine - mobilné
fitnes. Program sa začne o 18.00 a
potrvá do 22.00 h. (dš)

V novej divadelnej sezóne oslávi
divadlo Astorka dvadsiate výročie
svojho vzniku. Pri jeho zrode, ešte
pod názvom Divadlo Korzo ´90, stál
aj súčasný riaditeľ divadla, Vlado
ČERNÝ. V rozhovore sme sa vrátili
nielen do čias keď divadlo vznikalo,
spomenuli sme aj plány, ktoré súvisia
s oslavami divadelných okrúhlych
narodenín.

~     ~     ~
Bol vznik Divadla Korzo ´90 pred
dvadsiatimi rokmi poznačený aj eufó-
riou a nadšením porevolučných ro-
kov? Ako si na to spomínate?
- Náš nápad založiť divadlo začal tlieť
už pred rokom 1990, keď sme sa na
Novej scéne okolo režiséra Vladimíra
Strniska zišli partia ľudí, ktorí mali
ambíciu založiť nové divadlo. Patril tam
Marián Zednikovič, Boris Farkaš, ja,
Miro Noga a ďalší. Naše snahy sme
nazvali Aktivity Fórum a nové divadlo
sa malo volať Fórum. Po revolúcii sa tá
istá skupina ľudí začala snažiť o rehabi-
litáciu divadla Na Korze. Príležitosti sa
chytila Zita Furková a Ľubo Gregor,
ktorý bol prvým riaditeľom divadla. To
vzniklo 1. apríla pred dvadsiatimi rokmi
a nazývalo sa Korzo´90, keďže išlo o
rehabilitáciu bývalého divadla Na
Korze. Z pôvodného divadla boli v
novom súbore už len Zora Kolínska,
Zita Furková, Ľubo Gregor, Marián
Debnár a ja ako bývalý elév divadla Na
Korze. Ostatní členovia prišli z divadla
Nová scéna a z Trnavy. Názov sa
postupne prirodzenou cestou zmenil na
Astorka Korzo´90. 
Charakteristickým znakom pre to
obdobie bola akási jednomyseľnosť a
spoločné ciele.
- Predstavovali sme si, že konečne
budeme robiť to, čo sa nám chce a páči.
Nikto nám nebude nič predpisovať a
dramaturgiu hracieho plánu si budeme
vyberať a voliť sami. V tom spočíval
náš entuziazmus. Prvá premiéra bola
hra Václava Havla Vyrozumenie, ktorú
sme uviedli v roku 1990. Boli sme nad-
šení aj spôsobom hrania, ktorý vymy-
sleli Zita Furková a Ľubo Gregor, ten
pretrváva dodnes. Ide nám o komorné

divadlo, ktoré je postavené najmä na
hercoch a tvorcoch inscenácie. Astorka
je herecké divadlo.
Stretol sa tento štýl hrania s divác-
kym úspechom?
- Oceňujú nás diváci aj kritika. Od roku
1990 dodnes sme získali možno aj
dvadsať divadelných dosiek, najvyšších
ocenení. Máme ceny za najlepšie insce-
nácie aj najlepšie výkony. V posledných
rokoch nás najviac teší divácky záujem,
predstavenia máme slušne vypredané. 
Ako sa zmenila atmosféra v divadle
od revolučných čias? Čo na svojich
kolegoch najviac oceňujete a čo by ste
im naopak vyčítali?
- Na našom divadle najviac oceňujem
skutočnosť, že súbor chce byť spolu.
Šestnásť členov súboru sa navzájom
stretáva, komunikuje, je to slušná partia
ľudí, ktorí chcú spolu robiť. Máme
dvoch interných režisérov, ktorí vo svo-
jej brandži za posledné obdobie dosahu-
jú najvýraznejšie úspechy. Juraj Nvota a
Roman Polák sú celkom odlišní tvorco-
via, oboch však súbor plne rešpektuje. U
nás sa nevytvárajú frakcie či rôzne
odnože a kliky, sme naozaj jednotní v
tom dobrom slova zmysle. Na druhej
strane - dnes je doba veľmi náročná na
prežitie a platy v divadlách nie sú dosta-
čujúce. Herci sa snažia zarábať dabin-
gom a hosťovaním v iných divadlách. O
našich hercov majú záujem všetky
ostatné divadlá, čo je veľmi príjemné,
pre mňa je však dosť namáhavé usledo-
vať pôsobenie našich členov v iných
súboroch. Nemám nič proti hosťovač-

kám, ale na prvom mieste musí byť
domovské divadlo, kde si herec plní
povinnosti na 100 percent. Ostatné per-
centá ma nezaujímajú. Často som aj pre-
kvapený, keď vidím nášho vynikajúce-
ho herca v priemernej až podpriemernej
inscenácii iného divadla. Bez účinkova-
nia v rôznych televíziách dnes herec
neprežije, ale zároveň to rozbíja sústre-
denosť pri divadelnej práci. Finančný
tlak pociťuje každý. S medziľudskými
vzťahmi aj s postojom našich hercov k
práci som spokojný.
V septembri ste uviedli obnovenú
premiéru hry Romana Poláka Ken-
tauri, ktorá mala medzi divákmi
úspech.
- Hra Kentauri silno rezonovala, pretože
sa vracia k obdobiu socializmu a prero-
du našej spoločnosti. Jedna z hlavných
predstaviteliek hry otehotnela, tak sme
museli uvádzanie hry prerušiť. Luciu
Gažiovú neskôr nahradila Zuzana Ko-
nečná.
Čo pripravujete v jubilejnej dvadsia-
tej sezóne?
- Dve premiéry a dávame možnosť her-
com uviesť hru, ktorá ich zaujala ako
interný, domovský projekt. Základná
dramaturgia divadla však spočíva v tom,
že hráme klasický repertoár a pôvodné
hry, ktoré sa ešte nehrali v Európe. Z
pôvodných autorov spomeňme Ruda
Slobodu, Miloša Karáska, Olekšáka,
Pavla Weissa. V tejto sezóne pripravuje-
me dve inscenácie, Juraj Nvota ide robiť
hru Stela a Roman Polák Čechovovho
Platonova. Čaká nás festival Astorka,
prídu k nám hostia z Česka a my pôjde-
me na zájazd do Prahy, do Švandovho
divadla. V poslednej sezóne sme uvied-
li Červenú princeznú, kde exceluje Zita
Furková, vynikajúce je aj predstavenie
Tolstoj a peniaze autora Jana Nováka.
Zaujímavá je aj hra Mareka Maďariča
Túlavé srdce.
Aké sú plány na oslavy v samotnom
súbore?
- Zatiaľ zhŕňame nápady. Nikto nevie,
ako budú oslavy vyzerať. Chceli by sme
pospomínať, aj si zahrať, sme v štádiu
príprav. Zhovárala sa Dáša Šebanová 

FOTO - SITA

Riaditeľ Vlado Černý: divadlo Astorka

je postavené na hercoch a autoroch

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk
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59000

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

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

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány Z 

Ľ 
A 

V 
Y

5-
15

%

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky

(19.9.2009, 00:22:22) Zrejme na trase Kra-

máre - Juventa a späť popri Dunaji a

Nový most som dňa 17. 9. stratila prednu

SPZ. Ak ju niekto nasiel, nech ma prosim

kontaktuje na emailovej adrese v inzera-

te. SPZ je BA 329 ?? Posledne 2 pisme-

na naschval nie su, ocakavam ich v kon-

taktnom emaile...

(17.9.2009, 23:49:38) Dobry den, stratil

som v autobuse cislo 84 okolo pol jede-

nastej tasku nike. vnutri bolo oblecenie,

a hygienicke potreby. v pripade nalezu

ma prosim informujte...

(15.9.2009, 14:48:04) Dobry den, dna

14.09.2009 sa v okoli v Petržalke nasiel

papagaj, druh agapornis, zelenej farby.

Drobec sa ma dobre, je velmi sikovny a

zvedavy, urcite mu vsak bude najlepsie u

jeho povodnych majitelov. Prosim, ak

viete o niekom, komu by chybal zeleny

papagaj, kontaktujte ma. Majitel urcite

spolahlivo urci sfarbenie jeho celicka...

(14.9.2009, 23:51:45) Dna 10. 09. 2009

som v blizkosti kostola Svatej trojice

nasiel zlaty prsten ktory rad vratim pra-

vemu majitelovi...

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti 

DIGITAL PARK III, 
Bratislava,

ktorej navrhovateľom je OFFICE PARK, s.r.o., 
Križkova 9, 811 04 Bratislava.

Do záverečného stanoviska je možné
nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy
alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie
od 18. 9. do 8. 10. 2009 v priestoroch
Služieb občanom/FRONT OFFICE na
prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy, Primaciálne nám. l.
(V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona
č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti 

Paroplynový cyklus 
v rafinérii SLOVNAFT, a.s.,

ktorej navrhovateľom je CM European
Power International s.r.o., 

Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.
S určeným rozsahom hodnotenia sa možno
oboznámiť v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE na prízemí budovy Magi-
strátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti do 28. 9.
2009 na Ministerstvo životného prostredia SR,
odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812
35 Bratislava 1.viac na www.banoviny.sk
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SOBOTA 26. septembra
� 14.30 - 22.30 - Dúbravské hody, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 7.00 - 13.00 - Prvá burza starožit-
ností a zberateľských predmetov, hrad
Devín
� 10.00 - Petronel Carnuntum a Hain-
burg, autobusový výlet, organizuje: Tu-
ristická a informačná kancelária, Istríjská
49, Devínska Nová Ves 
� 16.30 - Peter Pan, divadielko, podu-
jatie k BIB, Dom umenia, Námestie
SNP 12
� 17.00 - Slávnostný galaprogram, 60.
výročie SĽUK-u, tanečno - filmové
predstavenie z histórie umeleckého tele-
sa, Slovenské národné divadlo, Pribinova
17
� 18.30 - M. Kákoš, G. Dušík, M. Sar-
vaš: František z Assisi, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Večer autentického folklóru,
predstavujeme vám obec Liesek, účin-
kujú: Folklórny súbor Skorušiná a ĽH
Daniela Kubicu z Hladovky, DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - A. N. Ostrovskij: Nemá ko-
cúr večne hody, hravá komédia, v ktorej
vôbec nejde o to, za koho sa vydať...,
divadlo a.ha, Školská 14

NEDEĽA 27. septembra
� 10.00 - D. Hevier: Hugo, Frigo, Bu-
blina, veselá hra pre bábky a živých her-
cov, pre deti od 3 rokov, Divadlo Ludus,
Tower Stage 115, Pribinova 25
� 10.30 - O kačičke, Bábkové divadlo
spod Spišského hradu, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné, Ida Černec-
ká, klavír, František Pergler, klavír, pro-
gram: Gabriel Fauré, Ladislav Kupko-
vič, Antonín Dvořák, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Prova, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Čítanie s Bibianou, Bibiana,
Panská 41
� 16.00 - Momentum Musicum, Pa-
rížske impresie, na harfe hrá Jakub Riz-
man, CC centrum Jiráskova 3 
� 16.30 - Peter Pan, divadielko, podu-

jatie k BIB, Dom umenia, Námestie
SNP 12
� 17.00 - Slávnostný galaprogram, 60.
výročie SĽUK-u, tanečno-filmové pred-
stavenie z histórie umeleckého telesa,
Slovenské národné divadlo, Pribinova 17
� 17.00 - N. Erdman: Mrázik, rozpráv-
ka s pesničkami, divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra, ko-
média najhranejšej súčasnej autorky, di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta 10

PONDELOK 28. septembra
� 8.30 a 10.30 - Čítanie a tvorivá diel-
ňa, podujatie k BIB, Dom umenia,
Námestie SNP 12
� 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 - K. Žiška: VelipsespileV, od
13 rokov, poézia reality, realita poézie -
divadelná asambláž, divadlo Ludus,
Tower Stage 115, Pribinova 25
� 19.00 - Podvodníci, humoristický
program, účinkujú: Ady Hajdu, Milan
Markovič a hostia, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha,
Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - P. Pavlac: Cirkus, na motívy
divadelnej hry Dvaja a poviedky Cirkus
od J. Barča Ivana, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.09 - Klauni a klauniááády, Salón
karikaturistov NO 2, Kazo Kanala a jeho
hosť Bobo Pernecký, do smiechu hrá
Jožko Barina, legenda slovenského beatu,
Café Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 20.00 - Druhé kolo, nedivadelné
predstavenie sa štyroch žien divákovi,
divadlo Non.Garde, Prepoštská 4

UTOROK 29. septembra
� 10.00 - 19.00 - K. Žiška: Velipsespi-
leV, od 13 rokov, poézia reality, realita
poézie - divadelná asambláž, divadlo
Ludus, Tower Stage 115, Pribinova 25
� 14.00 - Rozprávky - obrázky, tvori-
vá dielňa, podujatie k BIB, Dom ume-
nie, Námestie SNP 12
� 19.00 - György Spiró: Mydlová ope-
ra, hra zo súčasnosti o súčasnosti, divad-
lo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Na skle maľované, spolu-
účinkuje SĽUK, divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - Sláčikové kvarteto SKO,
Ewald Danel, I. husle, Melania Lipková

II. husle, P. Zwiebel, viola, E. Čermano-
vá, violončelo, Slovenská národná galé-
ria, Vodné kasárne
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect days,
romantická komédia, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 20.00 - Mŕtve duše, divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 30. septembra
� 10.00 - Tajomstvá knihy- autorské
čítania, cyklus literárnych podujatí a
stretnutí so spisovateľmi pre ZŠ a SŠ,
DK Lúky, Vigľašská 1
� 14.00 - 15.00 - Kaligrafický work-
shop pod vedením majstra Seiro Tani-
wakiho, záujem ohlásiť na t.č. 02/ 5980
0100, VŠVU, Drotárska cesta 44
� 14.00 - Čítanie s Bibianou, Bibiana,
Panská 41
� 19.00 - G. Bizet, R. Ščedrin, D.
Forest: Carmen, tanečné divadlo, Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Cestovateľský klub, Alžírsko
- centrálna Sahara, prednáška Leoša Vaj-
nera spojená s premietaním, DK Lúky,
Vigľašská 1
� 20.00 - Mŕtve duše, divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 1. októbra
� 11.00 - Soľ nad zlato, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Koncert jubilantom, A. Hu-
lejová, S. Dužek, R. Patrnčiak, Ján Kru-
žliak, H. Domanský, M. Plavec, V. Pra-
ženková, Účinkujú: jubilanti, ženská
spevácka skupina Povoja z Bratislavy,
OĽUN SRo, vedie M. Dudík, Malé kon-
certné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.00 - Slawomir Mrožek: Polícia,
divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - Koncert k 80. výročiu vzni-
ku SOSR, program: M. Krajči: Overtu-
ra festiva; H. Domanský: Chvála živo-
ta; B. Martinu: Koncert pre flautu,
hoboj a orchester; A. Moyzes: Symfó-
nia č. 7, op. 50, účinkujú: SOSR, M.
Košik - dirigent, R. Mareček - husle, S.
Urbaničová - flauta, Spevácky zbor
Lúčnica, Veľké koncertné štúdio SRo,
Mýtna 1
� 20.00 - Longital - Burlas-Kladivo-
Zagar, dvojkoncert, so skupinou Longi-

tal účinkujú M. Burlas, J. Boleslav Kla-
divo a P. Zagar, Klub Za Zrkadlom, Rov-
niankova 3
� 22.00 - Festival Rádia Devín - chas-
sické piesne, účinkujú: J. Lupták - vio-
lončelo, Rabín B. Myers - klavír, M. Va-
lent - husle, B. Lenko - akordeón, Ko-
morné štúdio SRo, Mýtna 1

PIATOK 2. októbra
� 9.00 - Festival Rádia Devín, koncert
Detského speváckeho zboru SRo, Malé
koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 10.00 - Soľ nad zlato, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 23.00 - Festival Rádia Devín, Kon-
cert elektroakustickej hudby, účinkujú:
R. Pepucha - elektroakustické generáto-
ry, M. Háasz - ľudové aerofóny, Pavol
Sekeráš - elektrická gitara, Komorné štú-
dio SRo, Mýtna 1 

VÝSTAVY
�Mudroch&Mudroch: Neuskutočne-
ný rozhovor, tvorba otca Jána Mudrocha
a syna Mariána Mudrocha, SNG, Ester-
házyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra 4,
potrvá do 8. novembra
� Michal Uher: Obrazy 2000 - 2009,
27:00, Galéria Slovenskej výtvarnej
únie, Dostojevského rad 2, potrva do 27.
septembra
� Koloman Sokol: Cuadros, Pálffyho
palác, Panská 19, potrvá do 25. októbra
�Michel Dubost: Bonjour Bratislava,
fotografické momentky, CDLaV, Škol-
ská 14, potrvá do 7. októbra
� Ján Eichenberger: Obraz sveta,
výstava venovaná 70. výročiu narodenia
maliara, Pálffyho palác, Zámocká ulica,
potrvá do 4. októbra
� Ľubomír Rapoš: z tvorby maliara a
fotografa, Evanjelická bohoslovecká fa-
kulta UK Bartókova 8, do 5. októbra
� Michal Hajnal: Bolesť v duši, kres-
by, Klub umelcov SVÚ, Dostojevského
rad 2, potrvá do 25. septembra
� Lucia Tallová, SODA Gallery, Kon-
ventná 3, potrvá do 2. októbra
� Štefan Papčo (1983): Double Fall
(Dvojitý pád), Galéria Cypriána Majer-
níka, Zichyho palác, Ventúrska 9, potrvá
do 31. októbra
� Bruselský sen: životný štýl 1. polo-
vice 60. rokov v plagáte, České cen-
trum, Na vŕšku 1, potrvá do 30. októbra
� Čosi neuveriteľné, Fantastické cesty
baróna Prášila, Bibiana, Panská 41

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

vyjdú opäť o týždeň
1. októbra 2009


