
O koordinácii systému integrovanej
dopravy v Bratislave, o problémoch
s dopravcami a o výhodách integro-
vaného systému pre Bratislavčanov
sme sa pozhovárali s generálnym
riaditeľom Bratislavskej integrova-
nej dopravy, a.s.,  (BID) Alexan-
drom BALLEKOM.
- BID existuje od júla 2005. Vo vyme-
dzenom rozsahu zastupuje záujmy
zakladateľov - Bratislavského samo-
správneho kraja a hlavného mesta v
oblasti prípravy a realizácie Integrova-
ného dopravného systému Bratislavské-
ho regiónu. Nie je našou ambíciou
nahrádzať úlohu objednávateľov v
celom procese verejnej dopravy, ale
koordinovať ich činnosť. Na základe
dohôd so zainteresovanými stranami
budú vytvorené zmluvné podmienky na
zabezpečenie objednávky výkonov,
platby výkonov a rozúčtovania tržieb.

Hovorí sa o tom, že Slovak Lines
(SL) sa pre IDS obáva poklesu
tržieb...
- Zo strany SL boli obavy aj po prero-
kovaní Plánu dopravnej obslužnosti
kraja koncom roka 2007, keď sa
potvrdila nutnosť harmonizácie auto-
busovej a koľajovej dopravy na niekto-
rých dopravných ramenách kvôli para-
lelnosti jednotlivých spojov formou
redukcie autobusovej dopravy a jej
nahradenia regionálnou koľajovou do-
pravou. Riešenie pre SL spočíva v pre-
sune výkonov na iné spoje formou
posilnenia liniek, ktoré budú zvážať
cestujúcich k vlakovej dopravy. 
Prečo sa dopravcovia nevedia do-
hodnúť na jednotnej tarife a označo-
vaní liniek?

- Nie je pravdou, že by sa nevedeli
dohodnúť. Nečudujem sa, že spoloč-
nosti majú rozdielne záujmy. Navyše,
každá je financovaná z iného mešca -
dopravný podnik z mestského, Slo-
vak Lines zo župného a železnice z
kapitoly ministerstva, teda štátneho.
Práve preto je veľmi dôležitá úloha
koordinátora v celom procese.
V čom bude BID výhodná pre Brati-
slavčanov vzhľadom na málo vlakov
a preplnenosť prímestských liniek?
- Zjednodušene, cestovanie po celom
regióne všetkými druhmi dopravy na
jeden lístok; lepšia nadväznosť spojov
a odstránenie duplicity spojov. Spuste-
nie IDS vyvolá objektívny tlak na
dopravcov s cieľom zvýšiť a skvalitniť
ponuku najmä v oblasti koľajovej do-
pravy, ktorá je v systéme označovaná
za nosnú - chrbtovú časť.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Vstupenka na

hokejový zápas

HC Slovan je aj 

lístkom na MHD
BRATISLAVA
Aj počas novej sezóny sú vstupenky
na domáce extraligové hokejové zápa-
sy HC Slovan Bratislava lístkami na
mestskú hromadnú dopravu.
Podľa informácií z dopravného podniku,
lístky sú súčasťou projektu Bratislava
pre teba, ktorý bol spustený minulý rok.
Jeho cieľom je obmedziť individuálnu
dopravu v prípade športových podujatí.
Vstupenka na hokejové stretnutie platí
ako cestovný lístok na MHD dve hodiny
pred začiatkom zápasu a potom až do
skončenia prevádzky denných spojov.
Vzhľadom na to, že majstrovské stretnu-
tia hokejového Slovana sú počas tejto
sezóny na ružinovskom Zimnom štadió-
ne Vladimíra Dzurillu, dopravca bude
monitorovať situáciu týkajúcu sa MHD
a spoje v prípade potreby posilní. 
„Bol by som rád, keby nás kontaktovali
aj ďalší organizátori kultúrnych, špor-
tových a spoločenských podujatí v mes-
te, pretože pre ich návštevníkov vieme
poskytnúť zaujímavý benefit. Súčasne to
bude smerovať k uľahčeniu dopravnej
situácie v konkrétnych lokalitách,“ uvie-
dol predseda predstavenstva DPB, a.s.,
Branislav Zahradník.  Dodal, že minulú
sezónu neboli v súvislosti s kombináciou
vstupenky a cestovného lístka problémy
a dopravný podnik sa preto rozhodol v
projekte pokračovať. (rob)

Nariadenie

o parkovaní

poslanci zrušili
STARÉ MESTO
Staromestskí poslanci zrušili na svo-
jom poslednom rokovaní zastupiteľ-
stva všeobecne záväzné nariadenie o
podmienkach státia v zóne s doprav-
ným obmedzením. 
Nariadenie prijali poslanci pred niekoľ-
kými rokmi. Miestna samospráva ním
regulovala činnosť prevádzkovateľa par-
kovacích miest - spoločnosti BPS Park,
a.s. Mestská časť na základe zmluvy
prenajíma parkovacie boxy v centre par-
kovacej spoločnosti, tá vyberá poplatky
a spravuje miesta. Nevýhodnú zmluvu
uzatvorila mestská časť ešte počas sta-
rostovania Petra Čiernika (KDH). 
Podľa súčasného starostu Andreja Pe-
treka boli podmienky nevýhodné, preto
poslanci prijali všeobecne záväzné
nariadenie. Zistilo sa ale, že nariadenie
nemôže riešiť nedostatky v zmluve.
„Obrátili sme sa preto na súd, aby zrušil
zmluvu medzi mestskou časťou a spo-
ločnosťou BPS Park,“ uviedol. Dodal,
že kým súd nerozhodne, zmluva zostá-
va v platnosti. (brn, sita)
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STARÉ MESTO
V rámci preferencie mestskej hro-
madnej dopravy pred individuálnou
pribudol v centre mesta ďalší krátky
prednostný pruh pre vozidlá MHD,
tzv. BUS pruh.
Vznikol na Dostojevského rade a
siaha od bývalej Malej scény až za
Šafárikovo námestie. Mestský
dopravca zriadil vyhradený pruh pre
vozidlá MHD na novej komunikácii,
ktorú nedávno dokončila súkromná
investorská firma. Podľa informácií z
dopravného podniku vytváranie pre-
ferencie MHD je jediným spôsobom,
ako predísť tomu, aby vozidlá MHD
museli stáť v zápchach. Podnik pri-

znáva, že tzv. BUS pruhy nebývajú
vždy úspešné. 
V mnohých prípadoch ich nerešpektu-
jú vodiči osobných vozidiel, ktorí
zneužívajú vyhradený jazdný pruh vo
svoj prospech. Najideálnejšie by bola
existencia vyhradených jazdných pru-
hov na všetkých uliciach, kde MHD
jazdí. Vytvoril by sa tak akýsi mestský
okruh z BUS pruhov, ktoré by na seba
kontinuálne nadväzovali. 
DPB si ale uvedomuje, že realita je často
iná a na podobné riešenie si bude treba
ešte počkať. Každý nový BUS pruh však
pomôže, vďaka nemu sa môže skraco-
vať čas jazdy jednotlivých liniek a zvy-
šovať komfort cestujúcich. Dopravca

však prízvukuje, že objektívne nie je
možné robiť BUS pruhy všade - v mno-
hých prípadoch by to mohlo spôsobiť
ochromenie individuálnej dopravy. 
V súvislosti s novou časťou Dostojev-
ského radu sa chodci sťažujú aj na
nefungujúce semafory, najmä pri býva-
lej Malej scéne. Je vraj čudné, že chod-
ci musia čakať na sfunkčnenie signali-
zácie na nových priechodoch až do
otvorenia komplexu Eurovea. Investor
to potvrdil a oznámil, že semafor bude
spustený až na jar 2010, po dokončení
stavby. Je čudné a smutné, že mesto ani
investor nie sú schopní zabezpečiť
ochranu chodcov, a to aj napriek nain-
štalovanému zariadeniu. (rob)

Autobusy majú v meste svoj ďalší pruh
Autobusy na Dostojevského rade už nemusia čakať za autami, majú svoj vlastný pruh. FOTO - Oto Limpus

Integrovaný systém má skvalitniť služby

Dopravný

podnik kúpil 

35 nových 

autobusov
BRATISLAVA
Od utorka 29. septembra 2009 sa
môžu Bratislavčania a návštevníci
mesta voziť v šestnástich nových níz-
kopodlažných autobusoch IRISBUS -
CITELIS kategórie SOLO. V priebe-
hu niekoľkých dní dorazí do Bratisla-
vy ďalších devätnásť.
Ide o dvanásťmetrové autobusy, ktoré
dopravca vybral po rokovaniach s vý-
robcom. Ten ponúkol dopravnému
podniku mimoriadnu zľavu vzhľadom
na to, že ide o nové vozidlá, ktoré si ne-
prebrali iní dopravcovia. Celkovo sa
teda Bratislavčania budú počas najbliž-
ších dní voziť na 35 nových autobu-
soch. Ich celková cena je 7 546 210 eur
bez DPH.
Vozidlá majú prepravnú kapacitu 106
cestujúcich, 26 miest je na sedenie a 2
miesta sú pre invalidné vozíky. Všetky
vozidlá sú na naftový pohon. Dodaním
35 kusov vozidiel CITELIS sa dokon-
čuje komplexná obnova tzv. krátkych
vozidiel. 
Počas posledných dvoch rokov mest-
ský dopravca zaobstaral 19 kusov auto-
busov SOR 9,5, 58 kusov autobusov
SOR 10,5, 20 kusov autobusov
TEDOM (12m) CNG na dlhodobý
nájom, 4 MINI autobusy IVECO a naj-
novšie 35 kusov CITELIS 12M. Cel-
ková výmena 136 vozidiel tvorí viac
ako 30 percent autobusov Dopravného
podniku Bratislava, a.s.
Dopravný podnik v tomto čase obstará-
va prostredníctvom verejných súťaží aj
nové veľkokapacitné kĺbové autobusy.
Z prvej súťaže by malo prísť na jar
2010 do hlavného mesta 40 autobusov
Mercedes Capacity. V uplynulých
dňoch bola vypísaná súťaž aj na ďal-
ších sto kusov dlhých autobusov. Ide v
poradí o druhý, väčší tender, ktorý má
bratislavskému mestskému dopravcovi
priniesť najneskôr do 36 mesiacov
kĺbové vozidlá na naftový pohon. Ich
hodnota sa predpokladá vo výške 29
874 527 eur. Dopravný podnik Brati-
slava a.s. uprednostní najvýhodnejšiu
ponuku. Uzávierka podmienok na
získanie súťažných podkladov a
doplňujúcich dokumentov je 12.
októbra 2009, otváranie obálok s ponu-
kami sa uskutoční 13. novembra 2009.
V rámci troch súťaží by malo postupne
do vozového parku dopravcu pribud-
núť 140-160 nových vozidiel. Pôvodný
počet bol 240 autobusov, no dopravný
podnik ich počet zredukoval kvôli
finančnej a ekonomickej kríze.
Dopravca si kvôli nedostatku dlhých
autobusov prenajal ešte minulý rok
niekoľko kĺbových autobusov z Ban-
skej Bystrice a do konca roka ráta aj s
prenájmom ďalších desiatich. (rob)



BRATISLAVA
Projekt nového multifunkčného
centra, ktorým chce mesto nahradiť
existujúce PKO, ráta s tromi
variantmi výstavby. Zmluvu o budú-
cej zmluve chce mesto podpísať po
schválení mestskými poslancami so
spoločnosťou Limerick, s.r.o.
Prvý variant ráta s dvoma nadzemnými
podlažiami a s hlavnou sálou pre 1150
návštevníkov.
V prípade druhého ide o výstavbu troch
nadzemných podlaží a sálu s kapacitou
2000 miest.
Tretia možnosť bola architektonicky
stvárnená v podobe obráteného hradu,
stola s vnútorným nádvorím a hlavnou
sálou pre 1300 osôb.
Jednotlivé varianty sa líšia najmä obje-
mom hmoty a architektonickým stvár-
nením interiérov a exteriérov budovy a
jej okolia. 
Projekt Lido Park by vznikol v Petržal-
ke, na mieste súčasnej betonárky na
pravom brehu Dunaj neďaleko Starého
mosta. Ráta sa tam s vybudovaním
multifunkčnej haly na asi 1250 štvor-
cových metrov. 
Vzniknúť majú aj mnohé ďalšie viacú-
čelové priestory, medzi nimi kaviareň,
reštaurácia, džez klub, menšie tanečné
sály, potrebné technologické priestory,
zázemie pre účinkujúcich a pod. Kapa-
cita parkovacích stojísk v podzemnej
garáži je navrhovaná na 316 miest,
ostatné parkovanie má byť k dispozícii
v blízkosti budovy. 
Samotný objekt má na jednej strane
uzatvárať priestor pre kultúrne poduja-
tia, na strane druhej sa sám stáva jeho
javiskom a hľadiskom. Súčasťou celé-
ho návrhu je aj parková úprava, vytvo-
renie zelených a vodných plôch, von-
kajšieho hľadiska a ráta sa aj s osade-
ním pamätných tabúľ prominentných
účinkujúcich. 
V návrhu sa ďalej uvádza, že pravý
breh Dunaja je z hľadiska kultúrnej a
priestorovej kontinuity prerušený Sta-
rým mostom, na čo reaguje aj územný
plán zóny. Ten ráta s oživením územia
medzi Starým a Prístavným mostom a
perspektívnou výstavbou novej štvrte.

Tá by mala nadviazať na kultúrny
potenciál Tyršovho nábrežia. 
V budúcej koncepcii s novým centrom
Lido Park by takto neskôr vznikla aj
dominantná pešia promenáda, ktorá

má byť popri nábrežnej cyklistickej
trase hlavnou pešou trasou prepájajú-
cou jednotlivé lokality pravého brehu
Dunaja. (rob)
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Nonstop poštu

na Tomášikovej

ľudia využívajú
NOVÉ MESTO
Ohlas občanov na rozšírenie otvára-
cích hodín na pošte na Tomášikovej
ulici je pozitívny. Tvrdí to spoloč-
nosť Slovenská pošta. Práve táto
pošta, ako jediná v Bratislave, obslú-
ži zákazníkov nonstop počas celých
24 hodín.
Pošta je vedľa železničnej stanice
Nové Mesto a predĺžením otváracích
hodín Slovenská pošta vyhovela požia-
davkám občanov a magistrátu. K dis-
pozícii je od mája tohto roku. Podľa
Slovenskej pošty, a.s., predĺžené hodi-
ny využívajú klienti najviac na listové
a balíkové služby (62 %), ako aj na
peňažné služby (38 %). 
Okrem bezpečnostných opatrení, ktoré
pošta uplatňuje počas bežnej prevá-
dzky, sú zákazníci po 22.00 hodine
kvôli zvýšenej bezpečnosti zamestnan-
cov a ochrany majetku vpúšťaní do
haly pre verejnosť po zazvonení na
zvonček pri vchodových dverách.
Počas noci sú klientom pošty k dispo-
zícii dve priehradky na vyberanie
zásielok a predaj. V tomto čase pošta
prijíma poštové peňažné poukazy, plat-
by SIPO - okrem posledného dňa v
mesiaci, listové zásielky a balíky. Záro-
veň je v prípade potreby možné na
pošte kúpiť poštové ceniny, kolky a
pod. 
Nočná služba pokračuje po skončení
bežnej prevádzky o 19.00 h vo vybavo-
vaní klientov od 19.30 do 6.00 h ráno
nasledujúceho dňa. (rob) 

V Dúbravke je

nové komunitné

centrum
DÚBRAVKA
Nové Komunitné centrum Aktiva
sprístupnili v týchto dňoch v Dúb-
ravke na Batkovej ulici. 
Komunitné centrum prevádzkuje nezi-
sková organizácia v spolupráci s miest-
nym úradom a bude orientované pre-
dovšetkým na pomoc sociálne odkáza-
ným občanom, rodinám,  dôchodcom a
ťažko zdravotne postihnutým obča-
nom. 
Pomoc bude spočívať v zabezpečení
sociálnych služieb rizikovým skupi-
nám. Nevylučujú sa však ani aktivity
pre zdravých občanom. (rob)

Nový Starý most

spĺňa iba jednu

podmienku
AD: STARÝ MOST ZDVIHNÚ,
VZHĽAD NEZMENIA (BN 30/2009)
Svoj názor na nedávne rozhodnutie
o tom, že Starý most zdvihnú, ale
jeho vzhľad zostane rovnaký, poslal
Vladimír Holčík zo Slovenského pla-
vebného kongresu.
„Názory na rekonštrukciu Starého
mosta sa, našťastie, postupne menia.
Pôvodne sa uvažovalo len s jeho opra-
vami a znovuvyužitím železničnej
časti, resp. aj so zriadením cyklistické-
ho chodníka. Teraz má byť vyššie ulo-
žený tak, aby spĺňal jednu z dvoch pod-
mienok daných Dunajskou komisiou,“
vraví Vladimír Holčík.
Podľa jeho slov podmienky pre tento
úsek Dunaja stanovujú, „že v most-
ných profiloch má byť plavebná dráha
široká najmenej 100 m a podjazdná
výška mosta má byť najmenej 9,5 m
nad vysokou plavebnou hladinou,
ktorá je definovaná istým prietokom.
Podľa tohto kritéria by most mal byť
asi o dva metre vyššie ako je to teraz.
Zdá sa, že po viacerých tlakoch sa
magistrát ako investor rekonštrukcie
rozhodol zobrať na vedomie len jedno
kritérium a požiadal projektanta o
naprojektovanie rekonštrukcie mosta
tak, aby vyhovoval aspoň jednému kri-
tériu. Druhé je zatiaľ ignorované.“ 
Vladimír Holčík zdôrazňuje: „Kto sa
má ešte vyjadriť k rekonštrukcii, aby
investor zobral na vedomie požiadavky
plavebníkov a aby zase na dlhé desať-
ročie nezakonzervoval pre plavbu zlý
stav? Kto bude zodpovedný za ďalšie a
ďalšie havárie lodí na pilieri, ktorý je
priam v strede plavebnej dráhy?“ Na
záver dodáva: „A žiadalo by sa ešte,
aby splnomocnenec primátora pre
transportné systémy Tomáša Fabora
vysvetlil, prečo odmietol akceptovať
finančnú podporu štúdie na rekonštruk-
ciu Starého mosta, podporu, ktorú
ponúkla Európska komisia.“
V reakcii Tomáša Fabora, splnomoc-
nenca primátora pre nosné dopravné
systémy, k fondom od EU na Starý
most sa uvádza: „Podarilo sa nám
vybaviť peniaze z fondov len na pro-
jekčné práce pre pôvodný projekt, tzv.
perforovaného rebra. Vzhľadom na to,
že to sa nejde robiť - len opravovať -
nie je možné z fondov získať peniaze.
Požiadali sme však konzultantskú
firmu, aby preverila v Bruseli, či v prí-
pade zvýšenia mosta je možné dostať
peniaze aj napriek tomu, že nedôjde k
úplnému naplneniu podmienok komi-
sie. Neodmietol som peniaze, ale
vzhľadom na to, že sa ustúpilo od pro-
jektu, ktorým by sa zlepšili parametre
mosta, tak sme ich jednoducho nemoh-
li získať.“ (brn)

Návrh petržalského Lido Parku ako

náhrady za PKO má zatiaľ tri varianty

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

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

BRATISLAVA
Projekt Lido Park, ktorý by mal
nahradiť existujúci Park kultúry a
oddychu, bol napokon po mnohých
negatívnych reakciách mestských
poslancov stiahnutý z posledného ro-
kovania zastupiteľstva.
Lido Park by mal nahradiť PKO, na
ktoré stále platí búracie povolenie.
Mestskí poslanci totiž neschválili zru-
šenie uznesenia, ktorým primátora
Andreja Ďurkovského zaviazali, aby
požiadal stavebný úrad o jeho zrušenie.
Uznesenie tak naďalej platí a primátor
tvrdí, že s investorom Henbury Deve-
lopment rokuje.
Po tom, ako mnohí poslanci vyjadrili
zásadný nesúhlas s Lido Parkom a
označili ho za nevýhodný pre mesto, a
po tom, ako projekt kritizoval aj hlavný
architekt mesta Štefan Šlachta, predkla-
dateľ stiahol návrh z rokovania. 
Projekt obhajoval Valentín Mikuš
(OK), proti bol napríklad aj mestský

poslanec Peter Šramko (KDH) ktorý
uviedol, že všetky tri návrhy sú podni-
kateľské a ani jeden neobhajuje finanč-
né záujmy mesta. Tatiana Mikušová
(NEKA) uviedla, že návrhy sú výhodné
len pre investora, ale nie pre mesto.
Hlavný architekt mesta Štefan Šlachta
vyzval na vyhlásenie architektonickej
súťaže. Podľa neho nejde o precízne
spracované návrhy a v prípade ich
schválenia už do projektov nebude
môcť nikto zasiahnuť. 
Ešte pred rokovaním o Lido Parku
poslanci schválili zmeny a doplnky v
územnom pláne zóny celomestské cen-
trum - časť Petržalka. Ide o územie
medzi Starým mostom a Prístavným
mostom. O zmenu územného plánu
požiadala spoločnosť Popper Capital,
s.r.o., práve kvôli vybudovaniu multi-
funkčného kultúrneho centra Lido
Park. 
Centrum má mať totiž väčší objem ako
je definované v konkrétnej regulačnej

časti územného plánu zóny. Za zmeny a
doplnky v územnom pláne hlasovali
všetci hlasujúci poslanci Občianskeho
klubu okrem jediného - Pavla Blažeja.
Za bola aj väčšina poslancov KDH,
niektorí z nich sa hlasovania zdržali.
Návrh troch variantov projektu Lido
Park obsahuje okrem iného aj ustano-
venia, na ktorých základe by si mesto
od investora na 30 rokov prenajalo
budovu a pozemky. Nájomca, teda
mesto, by mal prednostné právo kúpy a
mesačné nájomné je v prvom variante
158 000 eur, v druhom 112 000 eur, v
treťom 118 000 eur. 
Návrh uznesenia obsahuje aj možnosť
odkúpenia od investora pozemkov, i
celej, ešte nepostavenej budovy. V tom
prípade by bola cena pozemku 415,87
eura/m2, a teda 6, 999 162,80 eura. Ce-
na budúcej stavby v prvom variante by
bola 16,6 milióna eur, v druhom 11,9
milióna eur a treťom 13,1 milióna eur
vrátane DPH. (rob) 

Mestským poslancom sa projekt Lido

Park nepáčil, stiahli ho z rokovania

Variant 1

Variant 2

Variant 3



DPB prichádza

teraz s novou 

službou SMS 24
BRATISLAVA
Bratislavský mestský dopravca pri-
chádza v týchto dňoch s novinkou
týkajúcou sa možnosti platenia ces-
tovných lístkov v MHD prostredníc-
tvom SMS správy. Ide o službu SMS
24, ktorú spustil DPB, a.s., od 1.
októbra 2009.
Rozšírením služby SMS 24 vychádza
mestský dopravca v ústrety cestujúcim,
ktorí budú mať záujem kúpiť si lístok
na MHD prostredníctvom SMS na celý
jeden deň.
Podľa informácie od predsedu pred-
stavenstva DPB Branislava Zahradní-
ka, služba SMS 24 platí 24 hodín v
celej mestskej hromadnej doprave od
1. októbra 2009. Je podľa neho posta-
vená na rovnakom princípe ako
základný SMS lístok. Rozdiel je len v
tom, že cestujúci budú posielať prázd-
nu správu na číslo 11 24. Konštatoval
ďalej, že do dvoch minút od poslania
SMS príde odpoveď, ktorá je vlastne
cestovným lístkom a je tam vyznače-
ná platnosť. Cena je stanovená na 3,50
eura. 
Dopravný podnik Bratislava spustil
projekt predaja cestovných lístkov pro-
stredníctvom SMS v novembri minulé-
ho roku. Vtedy sprístupnil kúpu jedné-
ho, základného SMS lístka na 70 mi-
nút. 
„Dnes v podstate denne predávame
okolo osem tisíc 70-minútových ces-
tovných lístkov, čo prekonalo naše
prvotné odhady,“ dodal Branislav
Zahradník. (rob)
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V októbri bude

povinná jesenná

deratizácia
BRATISLAVA
Magistrát Bratislavy upozorňuje
právnické a fyzické osoby - vlastní-
kov pozemkov, stavieb (nehnuteľ-
ností), že od 1. do 31. októbra 2009
musia vykonať jesennú deratizáciu. 
Tá sa na území mesta vykonáva dva
razy do roky a je nevyhnutná, aby sa
hlodavce nedostávali do neošetrených
priestorov a po čase sa nevrátili do
deratizovaných objektov. „Občania by
mali udržiavať poriadok v pivniciach a
v okolí obytných domov, nemali by
skladovať potraviny vo dvoroch, v piv-
niciach či na balkónoch a znečisťovať
priestranstvá sypaním krmiva vtáctvu a
túlavým zvieratám. Osobám, ktoré to
nebudú rešpektovať môže byť uložená
pokuta až 6638,78 eura,“ zdôraznila
hovorkyňa bratislavského magistrátu
Eva Chudinová. (mm)

Na webe sú už

aj faktúry či

rôzne zmluvy
PETRŽALKA
Petržalská samospráva od 28. sep-
tembra 2009 zverejňuje faktúry a
zmluvy uzavreté úradom od januára
2009, register podnetov od fyzických
aj právnych osôb či sumár odpovedí
na interpelácie poslancov miestneho
zastupiteľstva.
Podľa samosprávy to má prispieť k ot-
vorenosti jej rozhodovania. „V októbri
bude stránka rozšírená o výsledky kon-
trol, ktoré vykonal petržalský miestny
kontrolór, či o údaje o poskytnutí dotá-
cií subjektom pôsobiacim na území
mestskej časti,“ informoval hovorca
samosprávy Ľubomír Andrassy.
Petržalka spustila na svojej stránke
Ústredný portál verejnej správy a jeho
elektronickú službu - Verejné podania.
Táto služba občanom umožňuje, aby v
elektronickej podobe vybavili žiadosti,
podania vo vzťahu k miestnemu úradu.
Zatiaľ ide napríklad o podanie oznáme-
nia o konaní rôznych podujatí, zhro-
maždení či podanie žiadostí o finančnú
dotáciu či sociálnu pomoc. Jeho súčas-
ťou je aj Elektronická úradná tabuľa s
prehľadom schvaľovania investičných
zámerov. (mm)

Parkovacie zóny majú priniesť miesta

pre rezidentov a poriadok v parkovaní
STARÉ MESTO
Staromestská samospráva pred
týždňom oznámila vytvorenie troch
nových parkovacích zón v centrálnej
mestskej časti. Ich hlavným cieľom
je zvýhodniť obyvateľov bývajúcich
v tejto mestskej časti a zaviesť poria-
dok v parkovaní. Staré Mesto sa
chce vybrať po vzore Prahy 1, kde
už takúto parkovaciu zónu majú.
Staromestský model parkovania je za-
tiaľ postavený na vyznačených parko-
vacích boxoch modrej farby pre rezi-
dentov, teda ľudí bývajúcich v Starom
Meste, a abonentov, teda právnické oso-
by a živnostníkov sídliacich alebo pod-
nikajúcich v centrálnej mestskej časti.
Rezidenti by podľa vzoru Prahy 1 mali
mať možnosť parkovania za registračný
poplatok, abonenti za vyšší poplatok.
Parkovanie pre každé ďalšie vozidlo
rezidenta a abonenta bude drahšie.
Bielymi pruhmi by mali byť vyznače-
né parkovacie miesta návštevníkov
regulovanej zóny. Pomer medzi mies-
tami pre rezidentov, resp. abonentov, a
ostatnými záujemcami ešte nie je úplne
jasný, zatiaľ je navrhovaný pomer 7:3
v prospech Staromešťanov. 
V praxi by to malo vyzerať tak, že rezi-
dent, resp. abonent bude vlastniť regis-
tračnú kartu, na základe ktorej bude

môcť v modrom boxe parkovať. Kto
príde skôr, ten zaparkuje. Parkovanie
bez karty bude postihované odtiahnu-
tím, alebo založením tzv. papuče. V
nových zóna dôjde aj k zrušeniu parko-
vacích boxov na konkrétne EČV a pre
firmy, ktoré tvoria dnes asi 80 percent
z celkového počtu 500 boxov. Súkrom-
né spoločnosti na ich rušenie upozorní
mestská časť do konca tohto roka.
Presný systém regulovaného parkova-
nia v nových parkovacích zóna by
mala samospráva predstaviť v najbliž-
ších dňoch. Na prípravu nového reži-
mu parkovania v nových zónach má
mestská časť približne tri mesiace.
Pred nemocnicami, školami a úradmi
budú vyhradené krátkodobé parkova-
cie miesta pre obyvateľov aj návštevní-
kov Starého Mesta.
Prvú oblasť by chcela mestská časť
spustiť začiatkom budúceho roka. Ďal-
šie by mali začať fungovať v priebehu
roka 2010. Nové oblasti parkovacej
zóny vzniknú bez účasti BPS Park, a.s.,
a miestna samospráva zaplatí za prípra-
vu a realizáciu projektu asi 35 576 eur.
Ráta sa s tým, že zóny s regulovaným
parkovaním sa postupne rozšíria na
celú mestskú časť. Keďže legislatíva to
zatiaľ neumožňuje, budú parkovacie
miesta pre návštevníkov až do prijatia

potrebnej legislatívy pravdepodobne
zadarmo.
Hranice prvej novej oblasti parkovacej
zóny sú navrhnuté do lokality ohrani-
čenej: Námestie slobody - Kollárovo
námestie - Mickiewiczova - Ulica 29.
augusta - Poľná - Karadžičova a Legio-
nárska ulica.
Hranicu druhej novej oblasti zóny
majú ohraničovať ulice Štefánikova,
Šancová, Mýtna, Námestie slobody,
Námestie 1. mája, Hodžovo námestie a
Štefánikova ulica.
Hranicami tretej novej oblasti parkova-
cej zóny majú byť Štefánikova ulica,
Hlboká cesta, Ulica Fraňa Kráľa, Pali-
sády, Zámocká a Staromestská ulica.
Nový režim parkovania zatiaľ nebude
platiť v centrálnej časti Starého Mesta,
kde predchádzajúca samospráva prena-
jala všetky parkovacie miesta spoloč-
nosti BPS Park, a.s., Bratislava. Mest-
ská časť síce ohlásila podanie súdnej
žaloby, ktorou chce zrušiť dvadsaťroč-
nú nájomnú zmluvu, kým však neroz-
hodne súd, samospráva je viazaná
touto zmluvou, ktorú ešte v roku 2006
uzavrel s parkovacou firmou bývalý
starosta Starého Mesta Peter Čiernik
(KDH). Nový režim parkovania chce
samospráva zaviesť na celom území
mestskej časti. (rob)

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

ľudí, aby prišli

do obchodu
LIST ČITATEĽA
Málokedy podľahnem účinkom re-
klamy, nech už je akokoľvek lákavá.
Jednej, od obchodnej spoločnosti
ALBERT, som však nakoniec predsa
len neodolal.
V sezóne tradičných jesenných vino-
braní totiž prišli na trh s geniálnym
nápadom - predajom lacných husí z
Maďarska až so 42-percentnou zľavou
plus vyprážané kuracie rezne k tomu.
Dobre som si prečítal aj poznámku, že
táto ponuka platí len jeden deň. Nevá-
hal som a ráno o 7.30 h som bol už na
Bajkalskej ulici v Bratislave v predajni
potravín ALBERT („Tri veže“) v náde-
ji, že lacno a dobre nakúpim. Na moje
veľké prekvapenie a zároveň aj skla-
manie - po husiach ani stopy. Preda-
vačka povedala, že bolo iba 8 kusov
(slovom osem) a tie sa vraj už minuli.
Šikovný ťah na oklamanie zákazníkov,
pretože tovar sa minul len pár sekúnd
po otvorení predajne. Ostatní prišli zby-
točne. Vlastne, ani nie... Dovtípil som
sa, o čo vlastne týmto obchodníkom
išlo - nalákať zákazníkov do predajne a
nech potom kúpia čokoľvek, hlavne, že
minú peniaze, keď už merali toľkú
cestu. Poctivosť a česť obchodníka zos-
tala niekde v ofsajde a zákazník - ten
určite niečo kúpi, aj keď to nebude
ponúkaná lacná hus. Do predajne
ALBERT už nevstúpim - oklamali ma,
pretože na letáku chýbala informácia,
že budú predávať iba osem husí, a to 30
sekúnd po otvorení a nie do 21.00 h,
dokedy majú otváracie hodiny. 
Znovu začnem hádzať všetky akciové
letáku rovno do koša tak, ako doteraz.
Dobré meno sa buduje poctivosťou a
trvá to určitý čas, ale po takejto zjavne
klamlivej reklame to viacerých zákaz-
níkov určite odradí. 

Marián Ďurina, Bratislava

Na cestujúcich

prší a strieka

voda z cesty
LIST ČITATEĽA
Pri prestavbe Zimného štadióna si
my obyvatelia susedných domov, vy-
trpíme svoje. Prachu a hluku máme
nadostač.
Akoby to nestačilo, v súvislosti s pre-
stavbou musel bratislavský dopravný
podnik preložiť aj zastávku mestskej
hromadnej dopravy na zrejme jediné
možné miesto, za križovatku. Toto
dlhodobé provizórium by si však od
neho zaslúžilo podstatne viac pozor-
nosti. Ide o prestupnú zastávku, na kto-
rej pravidelne stojí a čaká mnoho
cestujúcich. Pri vetre, ktorý tu fúka tak-
mer pravidelne, sú naplno vystavení
jeho účinkom. Ak sa spojí s dažďom, je
to už veľmi zlé.
Okrem samotného dažďa hnaného
vetrom pribúdajú nielen „postreky“ z
vyjazdených koľají, ale aj z jám a
výtlkov obslužnej komunikácie, teraz
dosť frekventovanej, ktorá je hneď
vedľa zastávky z druhej strany. Chudá-
ci čakajúci cestujúci sa nemajú kam
skryť, ani kam ustúpiť. Skutočne tam
nemožno na rok-dva umiestniť nejaký
prístrešok, ktorý by sa dal neskôr pre-
miestniť a použiť na inom mieste?

Pavol Rakovský, Bratislava

Bratislava si

promenádu

vôbec neváži  
LIST ČITATEĽA
Chcel by som pripomenúť kompe-
tentným, ktorým patrí promenáda
nábrežia Dunaja, že úsek od Nového
mosta po River park sa pomaly, ale
iste mení na džungľu.
Nehovoriac o tom, že chodník, po kto-
rom korzujú aj autá, cyklisti a my
chodci, je už zdevastovaný. Výhľad
na Dunaj zakrýva miestami niekoľko-
metrová burina a náletové dreviny,
ktoré narušujú aj statiku nábrežného
múra. Bordel a smeti, to už je u nás
úplnou samozrejmosťou, je to územie
nikoho, alebo naozaj to nikomu nepre-
káža? 
Iné metropoly si promenádu vážia a sú
to najpríjemnejšie miesta na relax, pre-
chádzky, kde by nemali chýbať reštau-
rácie a kaviarničky. Nábrežie arm.
gen. L. Svobodu by sa dalo oddeliť
vysokým živým plotom. Parčík pred
národným múzeom na Rázusovom
nábreží tiež vyzerá otrasne. Zničené
lavičky, na ktorých prespávajú bezdo-
movci, sú škaredá vstupná brána na
Slovensko. Denne tu pritom vystupujú
stovky zahraničných turistov. Je na
čase s tým niečo robiť. 

Ivan Schuller, Bratislava 

Rovnaká trasa

električiek trvá

15 aj 16 minút
LIST ČITATEĽA
Chcem upozorniť na hlúposti, ktoré
produkujú cestovné poriadky mest-
skej hromadnej dopravy. 
Konkrétne: Čas jazdy „jednotky“ zo
zastávky Nová doba po Nový most je
16 minút, čas jazdy „štvorky“ v rovna-
kých zástavkách je iba 15 minút. V
iných prípadoch jedna minúta nie je
rozhodujúca, problém je však, ak by
vás chytil revízor práve v tej jednej mi-
núte a vy musíte platiť obrovskú poku-
tu a navyše máte ešte väčšiu hanbu. 
Ako je to možné, že kompetentní v
dopravnom podniku si nevedia urobiť
poriadok? Revízorovi to nevysvetlíte,
on chce iba zaplatiť pokutu. Prečo nás
dopravný podnik takto nezmyselne pri-
vádza do trápnych situácií. Veď ide o
súbežné trate s rovnakými zástavkami,
aj s rovnakými podmienkami. A týchto
doslova hlúpostí je viac, stačí sa len
trochu obzrieť po cestovných poriad-
koch... Stanislav Rajec, Bratislava

Uvedomujú si

cyklisti, akí sú

často otravní?
LIST ČITATEĽA
Príjemný víkend na horskom chod-
níku pri Kačíne, keď tu šuch, traja
cyklisti presvištia dole kopcom.
Uhýbajú sa ľudia, psičkári, psy, kočia-
re. Akurát mladíci na horských bicyk-
loch niečo mrmlú a už miznú. Sám
som cyklista, ale takíto mi už lezú na
nervy. Dohovárania nepomáhajú, preto
rozmýšľam, že nabudúce už len vy-
striem ruku, keď oni poletia po chodní-
ku a ja budem stáť v tráve. Možno tro-
chu drastické, ale verím, že pomôže...

Ivo Dorocák, Bratislava

Na Bielu ulicu sa po čase vrátil Wolker
Pred niekoľkými týždňami zmenila
reštaurácia Krušovická izba na Bie-
lej ulici interiér aj názov. Stal sa z nej
Beer & Wine & Restaurant WOL-
KER. Pamätníci vedia, že za bývalé-
ho režimu sa Biela ulica volala Wol-
krova a v dome číslo 5 bola kaviareň
U Wolkra. Do názvu vynovenej reš-
taurácie sa teda vrátil Wolker, ale
akú má väzbu tohto českého básnika,
vedia asi len pamätníci.
Interiér reštaurácie maximálne využíva
prednosti stredovekého domu, v kto-
rom sa nachádza. Drevený obklad stien
a priechodov medzi miestnosťami
dodáva priestoru charakter solídnosti. V
novom logotype reštaurácie sa objavilo
ANNO 1740, čo navodzuje dojem, že
táto reštaurácie tu je už takmer 270
rokov. To je však skôr posolstvo určené
turistom, ktorí zrejme viac ocenia obed
v reštaurácii s dlhoročnou tradíciou,
ako v novodobej imitácii niečoho, čo tu
v minulosti nebolo.
Ponuka jedál u Wolkra je však pestrá -
nechýbajú teplé a studené predjedlá,
polievky, jedlá z hydiny, hovädzieho
mäsa, bravčového mäsa, vegetariánske
jedlá a cestoviny. Za príloha a dezertmi
sme pri druhej návšteve Wolkra objavi-
li aj jedlá z rýb a špeciality šéfkuchára.
Okrem toho od 9.00 do 10.15 h ponúka
Wolker raňajkové menu.
Keďže predjedlá nás neoslovili (ponú-
kajú tu tradičné predjedlá väčšiny slo-
venských reštaurácii ako sú Šunková

rolka s chrenovou šľahačkou či Pečená
šunka s vajcom), prešli sme rovno na
polievky. Slepačia polievka s mäsom a
rezancami (1,70 €), Staromestská
fazuľovica s údeným mäsom (2,00 €)
či Sedliacka kapustnica (2,00 €) boli
chutné - nebolo to síce žiadne veľké
umenie, ale dostali sme to, čo sme
čakali. Zato Provensálska paradajková
polievka so syrom (1,70 €) a Cesnako-
vá polievka (1,70 €) boli trochu nevý-
razné a druhýkrát by sme si už veru
nedali. 
Z hovädzích jedál sme si dali hovädziu
sviečkovicu s pikantnou zelenou fazuľ-
kou - Biftek „Ohnivák“ (10,50 €), z
hydiny sme ochutnali plátky kuracích
pŕs so syrom, šunkou a volským okom
nazvané Kuracie prsia Snežná pani
(6,51 €). Opäť žiadna veľká sláva, ale
skôr taký bratislavský reštauračný štan-
dard. Tatranskú pochúťku sme objavili
v jedálnom lístku vo dvoch variantoch -
soté zo sviečkovice v zemiakovej plac-
ke (10,50 €) a bravčové soté v zemiako-
vej placke (6,35 €). Vybrali sme si tú
bravčovú a neľutovali sme. Opäť žiad-
ny zázrak, ale taká domáca klasika.
Mimoriadne sme si však pochutili na
dvoch špecialitách - Pečené pliecko s
kapustou a knedľou známejšie ako
„vepřo-knedlo-zelo“ (6,00 €) bolo dob-
rou voľbou. Pečená kačka s dusenou

červenou kapustou a knedľou (7,50 €)
bola síce čerstvo upečená, ako nás
ubezpečil personál, kačacie stehno však
mohlo byť očistené dôkladnejšie a
kožka mohla byť chrumkavejšia. Čo by
ste však čakali v centre mesta - za dob-
rou kačacinou a husacinou chodia Bra-
tislavčania inam.
Možno sme mali šťastie, že sme sa vyhli
náporu turistov, Wolker nás však prekva-
pil rýchlosťou servírovania jedál - na
kvalite jedál to však našťastie nebolo
cítiť. V ponuke jedál nás však prekvapi-
lo Grilované koleno (7,00 € / 350 g), kde
je potrebná objednávka jeden deň dopre-
du. V konkurencii nových pivární v
okolí, kde je možné objednať si grilova-
né koleno na počkanie, to je značná kon-
kurenčná nevýhoda. Aj keď nemôžeme
súdiť - to Wolkrove koleno sme neochut-
nali. Veď kto by dnes chodil do reštaurá-
cie kvôli jednému kolenu dvakrát.
Od Wolkra nemožno očakávať žiadny
výnimočný gastronomický zážitok.
Ponúkajú tu tradičnú bratislavskú
kuchyňu, ceny síce sú trochu vyššie,
turistom to však evidentne neprekáža. A
tým je táto vynovená reštaurácia na Bie-
lej ulici určená predovšetkým. Našinec
má v pešej zóne cenovo prijateľnejšie a
kvalitou porovnateľné alternatívy. 
Naše hodnotenie: ���

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

Informácie musia sedieť aj na internete
Dňa 1. apríla 2009 boli inšpektori
SOI na kontrole v sídle spoločnosti
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o.
Zamerali ju na prešetrenie podnetu
spotrebiteľa a týkala sa uvádzania
nepravdivých informácií na inter-
netovej stránke.
Inšpektori SOI zistili, že na interneto-
vej stránke spoločnosti, ako výhrad-
ného dovozcu - importéra Seat,
www.seat.sk/service-mobility.php,
bola uvedená nepravdivá informácia
týkajúca sa poskytovanej služby Seat
Service Mobility. Išlo v nej o využitie
bezplatnej služby Seat Service Mobi-
lity aj v prípade poškodenia vozidla
pri pokuse o jeho odcudzenie, pričom
v skutočnosti v predmetnom prípade
táto služba poskytovaná nie je.
Spoločnosť uvádzaním nepravdivých
údajov o vlastnostiach poskytovanej
služby porušila zákaz klamania spo-
trebiteľa. 
Spoločnosť v reakcii na začatie správ-
neho konania uviedla, že službu
SEAT Service Mobility poskytuje
výrobca vozidiel SEAT ku každému
predanému vozidlu od 1. januára 2004
prostredníctvom siete svojich zmluv-
ných partnerov a autorizovaných ser-

visov zn. SEAT - podľa podmienok
uvedených v informačnej brožúre. 
Táto brožúra obsahuje informácie,
ktoré sú pre zákazníka jediné zaväzu-
júce. Tie, ktoré sú uvedené na interne-
tovej stránke, majú len informačný
charakter. Zo strany spoločnosti pri-
šlo ešte počas kontroly k okamžitej
náprave omylom uvedenej informá-
cie. 
Keďže sa pri výkone tejto služby a
uplatňovaní si nároku na jej využitie
zo strany zákazníka žiadna zo strán
neriadi informáciami uverejnenými na
internetovej stránke, nemohlo praktic-
ky prísť ku klamaniu zákazníka, tvrdi-
la spoločnosť. 
Odstránenie nedostatkov je podľa SOI
v zmysle zákona povinnosťou subjek-
tu a nie okolnosťou, ktorá by ho zba-
vovala objektívnej zodpovednosti za
zistené porušenie zákona. 
Čo sa týka námietky účastníka kona-
nia, že nedošlo ku klamaniu spotrebi-
teľov, SOI uvádza, že vzhľadom na to,
že spoločnosť ako výhradný dovozca
automobilov SEAT poskytuje ako

zástupca výrobcu službu SEAT Servi-
ce Mobility, je povinný poskytovať
pravdivé informácie o jej vlastnos-
tiach v akejkoľvek forme. 
Zákon o ochrane spotrebiteľa jasne
definuje zákaz klamania spotrebiteľa,
kde výrobca, predávajúci, dovozca
alebo dodávateľ nesmie klamať spo-
trebiteľa - najmä uvádzať nepravdivé
údaje o vlastnostiach služby. 
Nie je teda pravdou, že by nedošlo ku
klamaniu spotrebiteľa, o čom svedčí
aj samotný podnet na kontrolu. Spot-
rebiteľ práve na základe informácií
uvedených na internetovej stránke
požadoval poskytnutie bezplatnej
asistenčnej služby v prípade poškode-
nia jeho vozidla pri pokuse o jeho
odcudzenie, ktorá mu však bola
odmietnutá. 
Informácie uvádzané na internetovej
stránke prevádzkovanej spoločnosťou
sú určené širokej verejnosti a nielen
už existujúcim zákazníkom, ktorí si
majú možnosť porovnať, respektíve
overiť pravdivosť informácii s poskyt-
nutou brožúrou. Udelená pokuta bola
500 eur. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Slovenská asociácia Montessori organizuje 

* kurz netradičnej výchovy 
a vzdelávania detí 

predškolského a školského veku *
Informácie na www.montessori.sk, tel.č.: 0910 969 449

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

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si dvere?



DEVÍNSKA NOVÁ VES
Bratislavský kraj a Dolné Rakúsko
spoja dva nové mosty. Jeden bude
cestný, druhý pre bicyklistov a chod-
cov, obidva vyjdú spolu na 18 milió-
nov eur.
Projekty odsúhlasili poslanci Bratislav-
ského samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí zastupiteľstva, peniaze na
mosty, ktoré majú pomôcť turistike, ale
aj celkovej spolupráci regiónov, získa-
jú aj z prostriedkov Európskej únie v
rámci programu pre cezhraničnú spo-
luprácu Slovenska a Rakúska na roky
2007 - 2013.
Cestný most vyrastie v Záhorskej Vsi a
spojí ju s rakúskou dedinou Angern.
Nahradí fungujúcu kompu a s jeho
výstavbou sa začne o dva roky. Dokon-
čený by mal byť v roku 2012, kraj
vyjde na milión eur.
Na nový most sa môžu tešiť aj v
Devínskej Novej Vsi. Spojí mestskú

časť so Schlosshofom a obcou Engel-
hartstetten a bude len pre chodcov a
cyklistov. Dolné Rakúsko dostalo na
starosť verejnú súťaž aj výstavbu,
Devínska Nová Ves bude projektovým
partnerom, hlavné mesto s krajom
strategickými partnermi. Samotná
výstavba mosta, ktorá sa začne v marci

budúceho roku a mala by sa skončiť o
rok, však nebude stáť kraj ani cent.
„Most by mal byť široký 4 metre, dlhý
550 metrov, pylóny by mali byť vyso-
ké 20 metrov,” doplnil podrobnosti
starosta Devínskej Novej Vsi Vladimír
Mráz. (mm)

VIZUALIZÁCIA - BSK
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tel.: 00421-2-65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk

Panely na reklamu
alternatíva distribúcie reklamných materiálov

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel.:
02/ 653 16 523, panely@kolos.sk

Výhody panelov na reklamu:
• prehľadný a jednoduchý prístup k reklamným materiálom
• estetický vzhľad
• poriadok v dome a v jeho okolí
• miesto v poštových schránkach pre ostatnú korešpondenciu

Alternatívny poštový operátor KOLOS prináša zmenu v doručovaní reklamných mate-
riálov. Na sprehľadnenie distribuovaných materiálov, pre väčší komfort pri ich výbere 
a na eliminovanie neporiadku spôsobeného rozhádzanými letákmi sme ako prví na 
Slovensku začali inštaláciu panelov na reklamu ako náhradu nepraktických spoloč-
ných schránok a stolíkov a ako formu prístupu k informáciám pre tých, ktorých vchody 
ostali nedostupné pre túto formu reklamy. 

Pripravili zber

odpadu so

škodlivinami
STARÉ MESTO
Magistrát hlavného mesta SR Bra-
tislavy spolu s mestskou časťou
Staré Mesto a spoločnosťou Arguss
pripravuje zber domového odpadu s
obsahom škodlivín.
Bude pre Bratislavčanov - fyzické
osoby, nepodnikateľov a uskutoční sa
17. októbra 2009 od 9.00 do 12.00 h. 
Zber bude na týchto miestach: Mestská
časť Staré Mesto - Kýčerského, Mests-
ká časť Ružinov - parkovisko v Ružo-
vej doline pred č. 27 - kúpalisko Del-
fín, Mestská časť Dúbravka - Žatevná -
pri požiarnej zbrojnici.
„Do pristavených vozidiel preberú od
občanov - fyzických osôb, nepodnika-
teľov komunálne odpady: staré nátero-
vé hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pes-
ticídy, oleje a tuky. Odpady, ako sú roz-
púšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá
a pod. musia byť uzavreté v pevných
obaloch. Spoločnosť odoberie odpad
maximálne do piatich kilogramov od
jednej osoby. Ďalej batérie a akumulá-
tory, žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluorované uhľovodíky, vyradené
elektrické a elektronické zariadenia,“
informovala hovorkyňa samosprávy
Starého Mesta Alena Kopřivová.
Odpadu obsahujúceho škodliviny sa
budú môcť zbaviť aj Novomešťania.
Zber bude 10. októbra 2009 od 9.00 do
12.00 h vo dvore Divízie údržby verej-
nej zelene na Račianskej ul. 28. 
„Do zberu možno odovzdať elektro-
spotrebiče, staré náterové hmoty, roz-
púšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie
a akumulátory, žiarivky a iný odpad s
obsahom ortuti, ako aj zariadenia obsa-
hujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky). Organizátori
zberu upozorňujú, že rozpúšťadlá,
oleje, pesticídy, farby či lepidlá možno
odovzdať len v uzavretých pevných
obaloch, pričom od jednej osoby pre-
vezmú maximálne päť kilogramov
odpadu. Zber je určený výlučne pre
fyzické osoby,“ informovala tlačová
tajomníčka starostu Alžbeta Klesnilo-
vá. (mm)

Keď odpustili

poplatky, tak

zaplatili nájom
PETRŽALKA
Generálny pardon, ktorý vyhlásila
petržalská samospráva pre neplati-
čov nájomných bytov, dosiahol svo-
je. Neplatiči postupne žiadajú samo-
správu o odpustenie poplatkov z
omeškania zaplatenia nájomného a
popritom vyrovnávajú svoj dlh.
„Na bytové oddelenie miestneho
úradu sa zatiaľ obrátili 24 žiadatelia,
pričom v 22 prípadoch bolo vyhovené
kladne a príjmy petržalského verejné-
ho rozpočtu sa tak zvýšili o takmer
235 000 eur. Podmienkou odpustenia
poplatkov z omeškania je zaplatenie
celej istiny, dlžnej sumy, ktorú eviduje
úrad za neuhrádzanie nájomného v
obecnom byte. Nájomca môže využiť
tretí generálny pardon v histórii samo-
správy do 30. novembra 2009, pred-
tým však musí pristúpiť k uzavretiu
novej nájomnej zmluvy na dobu určitú
(maximálne do troch rokov), ktorej
súčasťou je aj notárska zápisnica.
Zápisnica umožní úradu pristúpiť k
exekúcii bez súdneho rozhodnutia v
prípade, že nájomca si prestane plniť
svoje zmluvné finančné povinnosti,“
informoval hovorca petržalskej samo-
správy Ľubomír Andrassy. 
Podľa jeho slov, petržalská samosprá-
va pristúpila ku generálnemu pardonu
najmä pre zdĺhavé a finančne náročné
vymáhanie existujúcich pohľadávok.
Niekoľkoročné pohľadávky totiž
vymáha úrad prostredníctvom platob-
ných rozkazov a súdnymi konaniami,
ktorých poplatky dnes výrazne zaťa-
žujú miestny rozpočet. „Prvý raz
mohli Petržalčania využiť pardon
pred desiatimi rokmi, keď odpustenie
poplatkov z omeškania využilo 227
žiadateľov v celkovej sume 6,8 milió-
na Sk. Druhý raz pristúpila samosprá-
va k takémuto kroku v roku 2006, keď
úrad vyhovel 87 žiadateľom a do petr-
žalského rozpočtu pribudlo takmer 12
miliónov Sk,“ dodal Ľubomír Andras-
sy. 
Petržalský úrad v súčasnosti eviduje
297 neplatičov, ich dlh voči samosprá-
ve je takmer 2 milióny eur. (mm)

Na rieke Morava pribudnú dva mosty,

v Devínskej Novej Vsi bude pre peších

Vianočné trhy 2009
Hlavné mesto SR Bratislava v súvislosti s organizovaním
Vianočných trhov 2009 vyhlasuje výberové konanie na prenájom
stánkov na Hlavnom a na Františkánskom námestí v Bratislave
na obdobie od 27. novembra do 23. decembra 2009.

Uzávierka doručenia prihlášok: 19. 10. 2009 do 17.00 h

Počet stánkov:
- stánky z občerstvením: 41 ks

z toho: 2 stánky + plocha na pergolu
9 stánkov s občerstvením + plocha na gril
28 stánkov s občerstvením

- stánky na vianočné darčeky: 66 ks

Na 2 stánky s grillom na Františkánskom námestí vyhlasuje Hlavné mesto SR Bratislava
verejnú obchodnú súťaž v súlade s novelou zákona NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Z celkového počtu 107 stánkov
bude podľa počtu záujemcov poskytnutý priestor aj charitatívnym organizáciám.

Podmienky, časový priebeh, prihlášky do výberového konania a do verejnej
obchodnej súťaže, ako aj všetky ďalšie informácie
sú zverejnené na internetovej stránke www.bratislava.sk
a priamo k dispozícii tiež na pracovisku Služby občanom/Front Office
na prízemí budovy magistrátu, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava.
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PETRŽALKA
NATOPOĽČIANSKEJ ULICI ukra-
dol 36-ročný Dušan S. 79-ročnej žene
retiazku s príveskom zo žltého kovu.
Lúpež sa stala vo vchode obytného
domu. Spôsobil jej škodu 330 eur. O
niekoľko dní na Furdekovej ulici prepa-
dol ten istý páchateľ 62-ročnú ženu a
opäť jej ukradol retiazku s príveskom
zo žltého kovu. Škoda bola 188 eur. V
treťom prípade si vyhliadol svoju obeť
v prostriedku MHD. Poškodenou bola
52-ročná žena, ktorej zobral ďalšiu
retiazku s príveskom zo žltého kovu a z
vozidla ušiel. Škoda bola 100 eur.
Poslednou známou okradnutou sa stala
29-ročná žena. Tej vzal kabelku na Ges-
sayovej ulici. Počas úteku z nej vybral
50 eur a kabelku vzápätí odhodil. Poli-
cajtom sa nakoniec podarilo viacnásob-
ného zlodeja chytiť a vyšetrovateľ ho
už obvinil za pokračovací prečin kráde-
že. Hrozia mu dva roky väzenia.
NA ŠVABINSKÉHO ULICI horela
škola. Postarali sa o to dvaja mladiství
vo veku 16 a 17 rokov. Mladíci si ráno
kúpili fľašu s acetónom a odišli do
školy, kde v telocvični založili požiar.
Škole vznikla škoda 500 eur. Páchate-
ľov stíhajú za prečin poškodzovania
cudzej veci.
NA EINSTEINOVEJ ULICI sa poli-
cajtom podaril parádny záťah. Zadržali
skupinu Slovákov v momente, keď
jeden z nich, Silvester C., doviezol
drogy z Macedónska. Policajti z
Národnej protidrogovej jednotky ho
spolu s ďalšími tromi komplicmi zais-
tili na benzínovej pumpe. Osem kilo-
gramov heroínu ukrytého v strešnom
čalúnení auta predstavovalo minimálne
135-tisíc dávok za asi 1,35 milióna eur.
Drogu našli prostredníctvom špeciál-
neho prístroja určeného na vyhľadáva-
nie úkrytov a mŕtvych schránok vo vo-
zidlách. Okrem toho zaistili krátku
zbraň s tlmičom, strelivo, digitálnu
váhu, falošný cestovný pas a biely kry-
štalický prášok. Obvinený je zatiaľ 42-
ročný kuriér, stíhaný vo väzbe. Hrozí
mu až doživotie. 

NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI neznámy
muž prepadol predajňu športových
potrieb. Páchateľ vošiel popoludní do
obchodu, kde namieril na predavačku
zbraň a žiadal od nej peniaze. Preda-
vačka mu z obáv o svoj život odovzda-
la asi 300 eur, ktoré muž zobral a z pre-
dajne ušiel.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI policajti
kontrolovali v noci podozrivého 19-
ročného mladíka. Ten priamo pred
nimi pustil na zem igelitové vrecúško s
dvadsiatimi kusmi papierových sklada-
čiek s hnedým práškom. Policajti mla-
díka predviedli na policajné oddelenie,
vrecúško zaistil kriminalistický tech-
nik. (mm)

Korzovalo sa 

v pároch alebo 

v skupinkách
- Čau, Joži, nemáš náhodou cigare-
tu? - spýtal som sa chalana, čo sa ku
mne rútil.
- Nemám, práve som si chcel od teba
jednu vypýtať, - povedal Joži a bez
pozdravu odpálil hľadať ďalšiu obeť. 
Vedel som, že chce drankať odo mňa a
že teraz sa rúti vypýtať si cigaretu inam
a že ani náhodou žiadnu nemá. Jožiho
špecialitou bolo fajčiť a nekupovať. Vo
vrecku ma hrialo šesť krátkych a vy-
trasených Bystríc bez filtra. No ak ste
ho nepredbehli so žiadosťou, zostalo
vám len päť cigariet. A neskôr štyri.
Po Korze sa chodilo zásadne v pároch
alebo v skupinkách. Nie pre radosť z
davu. Ten tvorili stovky takýchto sku-
piniek, ktoré sa od zotmenia do nesko-
rého večera premávali nahor a nadol.
Spoločnosť bola potrebná, lebo každý
niekoho pozná. Ak ste potrebovali byť
predstavený dáme alebo naopak, ak ste
náhodou boli dámou a potrebovali ste,
aby vám predstavili konkrétneho cha-
lana, nič nebolo lepšie ako spoločný
známy, aby ste aj vy boli známi.
Niektorí boli známi všeobecne. Na-
príklad Jožo Králu. Jožo na Korzo ne-
musel chodiť. On na ňom býval. Sedá-
val v okne na rohu Michalskej, a bol to
práve on, čo púšťal dolu Korzom sprá-
vy: „Ide Šipka (Krivý, Najdúch, Pleša-
vec - podľa toho, ktorá škola vyslala na
promenádu svojho zveda). Meno mal
Králu po českom tatkovi a aj vyzeral
ako princ z českej filmovej rozprávky.
Bohaté blonďavé kadere mu padali až
na lopatky. Kým dostal fotografiu s
touto frizúrou do občianskeho, dostal
zopár výpraskov od policajtov za to,
lebo sa v preukaze na seba nepodobá a
podvádza tak orgány ľudovodemokra-
tickej a neskôr aj socialistickej vlasti (v
šesťdesiatom roku našu vlasť tak pre-
krstil prezident Antonín Novotný, čo
bol jeho jediný známy konkrétny čin.
Okrem toho, že odmietol od folkloris-
tov prevziať slovenskú valašku). Jožo-
vi výprasky od policajtov neprekážali,
lebo bol na ne zvyknutý z domu. Zo
školy ho vyhodiť nemohli, lebo škola
to už urobila. Bol teda v suchu, robil si
len vodičák, aby ho aspoň niečo živilo.
Na Korzo chodil nerád, lebo tam ho
stretávali policajti, a keďže ho už ne-
mali prečo mlátiť, tešili ho vždy čer-
stvou informáciou, o koľko sa skrátilo
jeho obdobie do nástupu na vojenčinu.
Tam ho vraj už ostrihajú. Jozef vravie-
val, že keby vojenčina bola aspoň taká
ako škola, netrápil by sa - vyhodili by
ho pred koncom prijímača.
Na Korze sme boli frajeri. Nosili sme
tričká s veľkým výstrihom alebo
švédske košele. Nažehlené, svetlé, s
krátkym rukávom. Rozopnuté, pokiaľ
to šlo, aby bolo vidno, akí sme opálení.
Kto si to mohol dovoliť, alebo dokázal
zohnať, mal americkoimperialistické
džínsy. Ostatní sme nosili rovnako
dekadentné menčestrové texasky,
kominárky, do školy zakázané. A jednu
sezónu dokonca zvonové nohavice á la
Elvis Presley prešité z hrubých cajgo-
vých nohavíc, pôvodným určením pra-
covných. Gustav Bartovic

z knihy Na viac hriechov 
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Hrad bol k mestu pričlenený až neskôr
Pod pojmom Bratislavský hrad si
ľudia obyčajne predstavujú len jeho
najviditeľnejšiu a najvýraznejšiu
budovu - kráľovský palác. V skutoč-
nosti pod pojmom „hrad“ treba rozu-
mieť celý opevnený areál na kopci
nad Dunajom a mestom. 
V nemeckej reči sa hrad aj mesto ozna-
čovali tým istým názvom Pressburg.
Bol to názov podobný iným bežným
názvom ako Aschaffenburg, Augsburg,
Hamburg, Hainburg, Laxenburg,
Luxemburg, Würzburg. Teda názov
označujúci lokalitu s hradom (-burg). V
prípade Pressburgu však nemecky
hovoriaci začali rozlišovať. Z hradu sa v
reči stal zámok: das Schloss in Press-
burg, Pressburger Schloss. Ako Oravský
či Zvolenský zámok. Česi a Slováci
zotrvali pri preklade pri označení hrad,
hoci k nemu vedie „Zámocká“ ulica. 
Hrad či zámok, v každom prípade šlo o
dôkladne opevnenú kráľovskú reziden-
ciu. Jej pevnostný charakter storočia
nedokázali potlačiť. V každom období
svojej histórie bol Bratislavský hrad
znovu a znovu opevňovaný. Aj v čase,
keď už bol palác po ničivom požiari
(1811) rozpadajúcou sa ruinou, aj v čase
druhej svetovej vojny. Opevnenie hrad-
ného kopca stále hralo dôležitú strate-
gickú úlohu. Areál hradu bol vždy, až do
obdobia po druhej svetovej vojne, plný
vojska. Územie hradu bol až v druhej
polovici 19. storočia pričlenené k úze-
miu mesta. A až do začiatku 20. storočia
to bola najväčšia a najrozsiahlejšia kasá-
reň v meste. S využívaním hradného
areálu ako kasárne súvisela aj stála
údržba jeho opevnení. 
Stredoveké pevnosti už v druhej polovi-
ci 19. storočia nevyhovovali potrebám
aktívnej obrany. Niektoré sa búrali, iné
prestavovali, posilňovali, modernizova-
li. Príkladmi môžu byť rozsiahle opev-
nenie mesta Paríž vylepšované ešte aj
po roku 1871, modernizácia opevnení
Viedne a Prahy v 60. rokoch 19. storo-
čia, výstavba mohutného opevnenia
mesta Ulmu v rokoch 1842 až 1859. 
Poslednou udalosťou, pri ktorej sa ešte
verilo v možnosti obrany pomocou
obrovských murovaných opevnení, bola
prusko-rakúska vojna, ktorá sa skončila
bitkami pri Lamači a Dúbravke v júli
1866.    

Po jej skončení už v Habsburskej
monarchii pochopili, že opevnenia sú
prežitkom, a tak ich postupne likvidova-
li. Netýkalo sa to však hradného areálu
v Prešporku. Zámocká kasáreň
(Schlosskaserne) bola stále pevnosťou.
Jej opevnenie vyhovovalo, až na malý
úsek pri východnej gotickej zigmun-
dovskej bráne (vtedy považovanej za
stavbu z Korvínovho obdobia).
Za gotickou bránou z 30. rokov 15. sto-
ročia sa pôvodne nachádzal pomerne
úzky koridor, medzi dvoma vysokými
kamennými múrmi. Zo severného múru
vyčnievali dodnes čiastočne zachované
kamenné konzoly, ktoré niesli drevenú
pavlač. Južný múr bol veľmi hrubý, vo
výške drevenej pavlače a portáliku na
západnej fasáde veže nad bránou sa
zužoval, a na ňom bol chodník. Ten slú-
žil obrancom hradu ako pozícia, z ktorej
sa dalo strieľať smerom na juh, von z
areálu hradu, ale aj do úzkeho koridoru
za bránou. Do toho priestoru sa dalo
strieľať aj z drevenej pavlače. Ak by bol
nepriateľ prekonal prvú bránu, ešte vždy
tu bola možnosť zničiť ho v tomto prie-
store. 
Nasledovala ďalšia brána, aj nad ňou
bola možnosť umiestniť strelcov. Z dru-
hej brány sa zachovala len jej severná
časť. Celé opísané zariadenie zbúrali po
roku 1860, aby ho nahradili modernej-
ším opevňovacím múrom. Ten postavi-
li z kamenného materiálu získaného pri
rozoberaní starého múru z 15. storočia.

Nový múr postavili len na polovicu
výšky predošlého, a v jeho hornej časti
zriadili množstvo úzkych strielní pre
stojacich strelcov. Strielne boli vymuro-
vané z tehál a hore uzatvorené tehlový-
mi klenbičkami. Nad nimi mal múr
rovnú korunu. Vo vyššej časti opevne-
nia pristavali k staršiemu bastiónu baro-
kového opevnenia z 60. rokov 17. sto-
ročia nový, na ktorom mali byť umiest-
nené delá. Delová strielňa bola vymu-
rovaná s oveľa širším otvorom. Aj ten
zaklenuli tehlovou klenbou. Mohutný
nový bastión vymurovali zo sekundár-
ne použitých kvádrov získaných pri
rozoberaní staršej stavby, pravdepodob-
ne druhej gotickej brány. Na rozdiel od
ostrouhlého nárožia barokového bastió-
nu je nárožie delovej bašty z 19. storo-
čia zaoblené. Nové opevnenie s jeho
strielňami nikdy na obranu Hradu
nepoužili.
Počas rekonštrukcie hradného areálu v
60. rokoch 20. storočia zbúrali celú
hornú časť opevňovacieho múru z 19.
storočia. Klenbičky nad jednotlivými
strielňami odstránili a strielne upravili
romanticky ako stredoveké cimburie.
Pre murárov to bolo jednoduchšie, ako
rekonštruovať pôvodný tvar, lebo striel-
ne sa smerom dovnútra rozširujú a
vymurovať nad takým útvarom tehlovú
klenbu bol v druhej polovici dvadsiate-
ho storočia zrejme neprekonateľný pro-
blém. Múr a jeho strielne ako doklad
neskorej fortifikačnej architektúry
devätnásteho storočia stále čakajú na
správnu obnovu. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

   „ Absolútnou špecialitou kliniky Schill Dental sú „rýchle“ korunky. Čas potrebný na 
prípravu a nasadenie korunky nie je dlhší ako jedna hodina.“

V moderne vybavených ambulanciách poskytuje Schill Dental svojim klientom vysoko kvalitnú 
starostlivosť a kompletné stomatologické služby. Pre špeciálne zákroky a vyšetrenia preto nemusíte 
chodiť inam.

Klinika Schill Dental sa nachádza v príjemnom prostredí Karloveského ramena. V 9-tich 
ambulanciách pracuje 9 špičkových stomatológov, pričom garantom kvalitne vykonanej práce 
je primár kliniky MUDr. Alexander Schill.

V Schill Dental sú pre vás bez bolesti a bez dlhého čakania 
k dispozícii naši odborníci a najmodernejšie dentálne postupy a technológie.

KE RAMICKÉ RENOVÁCIE  ZUBOV NA POČKANIE.

„Našim klientom odporúčame pravidelné zubné prehliadky, aby sme 
predišli nečakaným nepríjemnostiam. Pri návšteve poskytujeme klientom 
vždy i odborné poradenstvo v oblasti prevencie, dentálnej hygieny 
a starostlivosti o zuby. Špeciálnu pozornosť venujeme aj detským 
pacientom, ktorí sú na bolesť veľmi citliví. Ak nie je absolútne nevyhnutné 
vŕtanie, zub nevŕtame, ale bezbolestne preliečime.“

MUDr. Alexander Schill



BASKETBAL
Len týždeň po ženách začali svoju
extraligovú súťaž aj basketbalisti.
Bratislavu v nej reprezentuje Inter,
ktorý po predvlaňajšej sezóne, keď
bojoval o titul, v poslednom ročníku
sklamal a neprebojoval sa ani do
play-off.
Aj preto sa od žlto-čiernych čaká
návrat na pozície zabezpečujúce účasť
v play-off a prípadný útok na vyššie
pozície. „Naše ciele budú závisieť od
toho, aký káder sa nám počas sezóny
podarí vytvoriť. V porovnaní s pred-
chádzajúcou sezónou máme nižší roz-
počet, čo je vlastne aj najväčší rozdiel
v porovnaní oboch ročníkov,“ prezradil
manažér klubu Michal Ondruš.
Po nevydarenej sezóne nastal v kádri
veľký pohyb. S Pasienkami sa rozlúči-
li Vincent Polakovič (odišiel do špa-
nielskeho klubu Alcázar de S. Juan),
Dejan Stojanovič, David Toya, Martin
Mička (všetci Pezinok), Milan Golian
(Handlová), Richard Ďuriš (trénuje v
Interi), Stephen Cramer (Weiden,
Nemecko), Matej Kachlík, Adam
Bayer a Tomáš Bauer (Inter B).
„Z minulosezónneho kádra zostali iba
mladíci Ravasz a Kuffa. Družstvo
posilnili skúsení Roman Ivan (Nitra),
Jozef La Rosa (Prievidza), Miroslav
Žilík a Dominik Štefanac (Dolný
Kubín), Jakub Šoltés (Karlovka),

Michal Rosival (juniori Interu), na hos-
ťovanie z BSC Bratislava prišli Peter
Kalman a Jaroslav Musil. V priebehu
posledného týždňa pred začiatkom
súťaže sme privítali aj amerického
rozohrávača Jerico Croucha, ktorý v
poslednej sezóne obliekal dres Roches-
teru v nižšej americkej súťaži PBL,“
informoval Michal Ondruš. Podľa jeho
slov: „Zmien bolo viac ako dosť, ale až
sezóna ukáže, či povedú k zlepšeniu v
porovnaní s posledným rokom.“
Zmena prišla aj na trénerskej stoličke,
kam si sadol srbský kormidelník Oliver
Vidin. „Každý tréner má svoje špecifi-
ká, takže je jasné, že aj Oliver Vidin
priniesol do tréningu v porovnaní s
minulosťou mnohé nové prvky. Druž-
stvo však prípravu zvládlo veľmi
dobre, je v ňom iskra a po postupnom
dopĺňaní získava aj kvalitu,“ tvrdí
Michal Ondruš.
Manažér Interu prezradil aj hráčov,
ktorí by mali byť najväčšími oporami:
„Ťahúňmi sú obyčajne starší a logicky
aj skúsenejší hráči. Ani u nás by to
nemalo byť výnimkou. Veľa si však
sľubujeme aj od mladších. Ravasz či
Kuffa zbierali skúseností už minulú
sezónu, svoj talent ukázali v príprave aj
ďalší. Od každého mladého hráča
čakáme viditeľný progres a budeme
radi, ak sa dokážu presadiť a na palu-
bovke nazbierať dostatok minút. Nikto

síce nedostane nič zadarmo, ale šancu
budú mať. Musia ju len využiť a pre-
svedčiť o svojich kvalitách. Svoje kva-
lity na rozohrávke by mal napríklad
dokázať aj dvadsaťštyriročný Crouch.
Určite by som však nebol spokojný,
keby sa presadzovali iba jednotlivci.
Hlavné bude, či dokáže zabrať celý
tím.“
Jeho slová potvrdil aj nový kormidel-
ník: „Nielen podľa mňa, ale aj podľa
vedenia klubu sú hlavnými práve mladí
hráči, medzi ktorými máme aj mládež-
níckych reprezentantov. Zatiaľ buduje-
me nové družstvo, ktorého najväčšie
úspechy by mali prísť v priebehu
dvoch-troch rokov. Vtedy by už malo
bojovať o najvyššie priečky.“
Interisti budú hrávať svoje stretnutia v
stredu a v sobotu, domáce zápasy na
Pasienkoch budú až na výnimky o
18.00 h. „Pre divákov nechystáme
žiadne špeciálne programy, verím, že
hlavným ťahákom budú výkony druž-
stva,“ dodal Michal Ondruš.
Nový ročník Extraligy mužov sa bude
hrať štvorkolovo, každý s každým dva-
krát doma a dvakrát vonku, zrušená je
nadstavba. Po základnej časti a 44
kolách nasleduje play-off. Osem naj-
lepších tímov po 22 kolách navyše
postúpi do Slovenského pohára, kde
budú bojovať o druhú najvýznamnej-
šiu domácu trofej. (db)

Slovan pokrstil

svoj nový 

štadión výhrou
HOKEJ
Hokejisti bratislavského Slovana sa
konečne vrátili domov. Po piatich
zápasoch vonku nastúpili zverenci
Antonína Stavjaňu konečne aj na no-
vom domácom štadióne v Ružinove a
uviedli sa výhrou 4:2 nad Skalicou.
Ešte predtým Bratislavčania uzavreli
svoju hokejovú Tour de Slovakia vo
Zvolene, kde ich chcel pribrzdiť domá-
ci tím. Slovan však u tradičného súpera
potvrdil, že úvod sezóny mu vyšiel
excelentne a domácim uštedril debakel
5:0. „Skvele nám vyšiel úvod. V ôsmej
minúte sme vyhrávali 2:0 a Hujsa
nevyužil samostatný nájazd,“ pochva-
ľoval si Antonín Stavjaňa a pokračoval:
„Nepoľavili sme ani v ďalšom priebehu
a hoci v druhej časti hry domáci pridali
a dostali sa do menšieho tlaku, dokázali
sme naň rýchlo reagovať. Po treťom
góle súper odpadol a my sme už duel v
pohode doviedli do konca.“
Zvolenskú formu ukázali jeho zverenci
aj v Ružinove. Treba však dodať, že
Skalica bola určite ťažším súperom ako
neškodný Zvolen. Hostia môžu hovoriť
aj o smole. Vypracovali si možno viac
gólových príležitostí, ale narazili na
skvelého Konráda, ktorý si síce na roz-
diel od predchádzajúceho Rybárovho
stretnutia vo Zvolene neudržal čisté
konto, no aj tak bol asi najlepším slova-
nistom na ľade. „Rozhodovalo sa v dru-
hej tretine. Hostia hrali takmer dve
minúty presilovku piatich na troch, ale
nedokázali si vytvoriť čistú gólovú
šancu. Rozhodnuté pritom mohlo byť aj
skôr, po získaní dvojgólového náskoku
sme im však vždy dovolili znížiť,“
komentoval duel Antonín Stavjaňa.
Slovan čakajú od piatka do utorka tri
zápasy. V piatok 2. októbra 2009 o
18.00 h hostí Martin, v utorok 6. októb-
ra Žilinu, medzitým si odskočí na šláger
do Košíc (v nedeľu 4. októbra). (mm)
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Bratislavský

cross má už

desiaty ročník
ATLETIKA
V sobotu 3. októbra 2009 si prídu na
svoje milovníci rekreačného behu.
Uskutoční sa už 10. ročník Bratislav-
ského crossu, Memoriál Juraja Na-
gya. Podujatie je pokračovaním po-
pulárneho Behu Devínskou kobylou.
Organizátori zo STARZ-u pripravili aj
tento rok trate pre bežcov v každom
veku v lesnom teréne Sitina nad kúpali-
skom Rosnička. Záujemcovia o štart sa
môžu prihlásiť v piatok 2. októbra 2009
od 9.00 do 12.00 h na plavárni Pasienky
a od 14.00 do 18.00 h na kúpalisku Ros-
nička. Posledná šanca na registrovanie
bude v deň pretekov, najneskôr hodinu
pred štartom uvedenej kategórie.
Štartuje sa intervalovým spôsobom. O
10.00 h vybehnú na trate mladší a starší
žiaci a žiačky (1000 m), o 11.00 h
odštartujú dorastenci, ženy, veteránky a
muži (3000 m), na pravé poludnie si
vyskúšajú svoju vytrvalosť deti (500
m), o 12.45 h je štart hlavnej kategórie
mužov, žien a veteránov (6500 m).
Štartovné sú 2 eurá, v hlavnej kategórii
4 eurá, školské kolektívy nad 10 účast-
níkov hradia štartovný poplatok 1 euro
za každého žiaka. Podmienkou je súpis-
ka žiakov potvrdená riaditeľom školy.
Platí sa počas prihlasovania alebo po
prebratí štartovného čísla. (mm)

Bratislavské

kluby v 2. kole

pohára vyhrali
FUTBAL
Futbalisti ŠK Slovan a MFK Petr-
žalka splnili svoju povinnosť a v
pohode zvládli svoje zápasy 2. kola
41. ročníka Slovenského pohára. 
Na rozdiel od Dubnice a Senice, ktoré
nestačili na súperov z nižších súťaží,
bratislavské kluby postúpili bez akých-
koľvek problémov. Slovan vyhral na
ihrisku Vrbového 7:0, Petržalka v
Novom Meste nad Váhom 6:1. Tretie
kolo je na programe v utorok 20. a v
stredu 21. októbra 2009. (mm)

Interisti by chceli zabudnúť na minulú 

nevydarenú sezónu s novým kádrom

FUTBAL
Stačili dva týždne a belasí sú tam,
kde ich chcú mať ich fanúšikovia. Po
víťazstvách nad Žilinou, Banskou
Bystricou a naposledy v Nitre má
Slovan na čele tabuľky jednobodový
náskok pred Žilinou a čaká ho ešte
dohrávka v Dunajskej Strede.
Posledný víkend zavítali zverenci
Michala Hippa do mesta, kde futbalo-
vo vyrástol. V Nitre ich čakalo príjem-
né prekvapenie jesene, mužstvo, ktoré
počas slabších slovanistických dní
okupovalo aj vedúcu priečku. Samotný
duel však lepšie zvládli skúsenejší hos-
tia. Po Salátovom góle a Dosoudilo-

vom vylúčení sa síce stiahli viac doza-
du a hoci domáci, najmä kanonier Rák,
Mali niekoľko príležitostí na vyrovna-
nie, gól už nepadol. 
„Vedeli sme, že hráme u kvalitného
súpera, ale napriek tomu sme chceli
vyhrať. Plán sme teda splnili. Začali
sme tak, ako sme si povedali. Aktívne,
dokázali sme prikryť Hodúra, mali sme
aj šance. Po góle a Dosoudilovom
vylúčení Nitra získavala prevahu, ale v
týchto momentoch nás podržal brankár
Putnocký. Tri body sme získali aj so
šťastím, ale sme radi, že ich máme,“
prezradil Michal Hipp. 
Cez najbližší víkend sa začína odvetná

časť najvyššej súťaže, belasí nastúpia v
sobotu 3. októbra 2009 v Senici.
Petržalka má za sebou ďalšie stretnu-
tie, po ktorom môže hovoriť o smole.
V domácom dueli so Senicou nebola o
nič horším tímom, ale doplatila na
obranné chyby, po ktorých dvakrát
inkasovala. Súhlasil s tým aj tréner
Peter Fieber: „Naozaj nešťastný zápas.
Pykali sme za dve hrubé chyby. Šance
sme mali, dokázali sme si ich vypraco-
vať, ale keď z nich nedokážeme streliť
gól, nemôžeme vyhrať.“ 
Petržalčania sa najbližšie predstavia v
Prešove, kde hrajú tiež v sobotu 3.
októbra. (mm)

Belasí po víkende znovu vedú tabuľku

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

 Platí vo dne aj v noci.
  Pošlite prázdnu SMS na číslo 1124 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.

NOVINKY Z MHD

www.dpb.sk

SMS24
pošli prázdnu SMS na číslo 1124
cena 3,50EUR/24hodín
vrátane nočnej dopravy
viac informacií: tel: 02/5950 5950, e-mail: sms24@dpb.sk
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Joris Roelofs

Quartet v Klube

za Zrkadlom
HUDBA
Takmer po roku sa do Bratislavy vra-
cajú predstavitelia novej generácie
džezu, Joris Roelofs Quartet. V petr-
žalskom Klube za Zrkadlom na Rov-
niankovej 3 odohrajú koncert 6.
októbra 2009 o 20.00 h.
Frontman zostavy Joris Roelofs je vo
svojich 25 rokoch senzáciou medzi dže-
zovými fanúšikmi. Debutový album
tohto hráča na saxofón, klarinet a flautu
je kritikou označovaný za jeden z naj-
lepších albumov roka. 
Klavirista Aaron Goldberg sprevádza
mnohých špičkových hudobníkov a
spevákov. Kontrabasista Reginald Veal
je vďaka svojmu jedinečnému zvuku a
intonácií právom označovaný za virtu-
ózneho hráča. Bubeník Greg Hutchin-
son zase patrí k najvšestrannejším
hudobníkom na scéne. (dš)

Do Ružinova

príde slávny 

A. Vollenweider
HUDBA
Jeden z najvýznamnejších súčasných
umelcov, švajčiarsky hudobník
Andreas Vollenweider, mieri do Bra-
tislavy! V nedeľu 4. októbra 2009
vystúpi v Dome kultúry Ružinov.
Hudobník je viacnásobným nominan-
tom na cenu Grammy, ktorú získal za
album Down To The Moon. Jeho hlav-
ným nástrojom je elektronicky uprave-
ná harfa, ktorú sám zostrojil. 
Vollenweiderova tvorba sa objavuje v
rebríčkoch world music, džez, new age
až po klasiku. Aktívne spolupracoval s
Bobbym McFerrinom, Lucianom Pava-
rottim či Miltonom Nascimentom. Vol-
lenweider je aj mierovým aktivistom,
počas návštevy dalajlámu vo Švajčiar-
sku odohral jeden z najemotívnejších
koncertov, vystúpil napríklad aj na
alpskom štíte vo výške 2500 metrov, v
kráteri, či v sopečnej jaskyni. (brn)

Bábkové divadlo

otvára svoju

novú sezónu
DIVADLO
Prvým októbrovým predstavením
Soľ nad zlato začína novú divadelnú
sezónu Bratislavské bábkové divadlo.
Klasickú rozprávku uvedú v sobotu 3.
októbra 2009 o 14.30 h a v nedeľu 4.
októbra o 10.00 h. a 14.30 h. Známy prí-
beh o Maruške, ktorá ľúbila svojho otca
kráľa ako soľ je ozvláštnený nápaditou
scénografiou, kostýmami, precítenou
hudbou a citlivým spracovaním režiséra
Kamila Žišku. Druhý októbrový víkend
10. a 11. októbra 2009 sa v tých istých
hodinách môžete ocitnúť v starej Brati-
slave, teda Prešporku, počas jeho oblie-
hania Napoleonom. Práve túto tému
ponúka inscenácia O poslednom dunaj-
skom vodníkovi. 
Víkend zo 17. októbra na 18. októbra
bude v znamení inscenácie Krása neví-
daná. Spracovanie pôvodnej ruskej
predlohy prinesie príbeh mladého cáro-
viča, ktorý sa vyberie do sveta hľadať
Krásu Nevídanú, zažije dobrodružstvá,
spozná zlobu, nenávisť, ale aj silu pria-
teľstva a lásky. Posledný októbrový
víkend v BBD uvedú obľúbený titul
Prasiatka sa vlka neboja. (dš)

DIVADLO
Do zbierky „beznádejných“ titulov,
ku ktorým sa utiekajú mladí tvorco-
via, študenti či absolventi VŠMU, pri-
budol ďalší. Divadlo a.ha uviedlo hru
Ferdinanda Brucknera Choroba mla-
dosti v dramaturgii a réžii Juraja Bie-
lika a Antona Korenčiho.
Predchádzajúce bezvýchodiskové, no
nie bezduché, tituly uviedla Malá scéna
VŠMU v poslednom období a patria k
nim napríklad hry R. W. Fassbindera
Len kvapky na horúce kamene alebo
Obzri sa v hneve Johna Osborna. 
Obidva tituly sa vyžívajú v nihilizme,
neschopnosti nájsť vhodnú alternatívu
spoločenských noriem, ktoré mladí
ľudia nechcú, alebo nie sú schopní ak-
ceptovať. Pohybujú sa v pošramotených
vzťahoch, potácajú sa medzi jednotlivý-

mi dávkami drogy a napriek tomu, že
majú za sebou práve úspešne zvládnuté
štátne skúšky na medicíne, nevedia ako
ďalej. Taká je aj hra Ferdinanda Bruck-
nera Choroba mladosti, ktorú pod týmto
pseudonymom napísal Theodor Tagger
v rokoch 1929 a 1930.
A.ha divadlo jej uvedením realizovalo
svoju ambíciu v nadchádzajúcej sezóne
čo najtesnejšie spolupracovať s mladý-
mi umeleckými tvorcami, poskytovať
priestor začínajúcim, i keď niektorým
už overeným, hercom a režisérom. 
Namiesto recenzie hry by stačilo uverej-
niť fotografiu jej autora. Pozeral by sa z
nej na vás skeptický pohľad uhranči-
vých, ale vyprázdnených očí, ktoré ne-
veria ani v štipku dobra na tomto svete.
Brucknerov úsmev pripomína skôr
úškrnok nad chodom nášho života, vyja-

druje minimum nádeje a žiadnu túžbu.
Celkový dojem umocňujú dozadu sčesa-
né, ulízané vlasy, ktoré už veštia nejaké
skúsenosti a popierajú akúkoľvek roz-
šafnosť či rozmar. 
Postavy Bruknerovej hry nemajú žiadnu
nádej, skúšajú, čo môžu - od lesbického
sexu cez kokaín až po manželstvo z ro-
zumu, nakoniec však umierajú na svoje
vlastné zlozvyky. V hlavných postavách
hry Choroba mladosti sa v divadle a.ha
predstavujú Kristína Tóthová, Rebeka
Poláková, Andreja Vozárová, Danica
Matušová, Tomáš Vravník, Michal Já-
noš a Ferko Balog. 
Ostáva len dúfať, že výber titulov diva-
delných hier neodráža životné pocity
mladých tvorcov. Táto nádej sa však
chtiac-nechtiac javí ako veľmi naivná.
Bohužiaľ. Dáša Šebanová

HUDBA
V bratislavskej Sibamac Aréne vy-
stúpia 14. októbra 2009 svetoznámi
bradáči z Texasu. ZZ Top sa na Slo-
vensku predstavia prvý raz v rámci
štyridsaťročnej histórie kapely.
Bluesrocková trojica Billy Gibbons,
Dusty Hill a Frank Beard funguje v
pôvodnom zložení od roku 1969. Dneš-
ní šesťdesiatnici sú známi vďaka cha-
rakteristickým bradám, slnečným oku-
liarom, kovbojským klobúkom a južan-
skému rocku. 
Legiend o pôvode názvu je viacero -
môže byť odvolávkou na obľúbené
cigaretové papieriky i poctou americké-

mu bluesmanovi B. B. Kingovi. Pôvod-
ne sa chceli pomenovať ZZ King, čo
však priveľmi pripomínalo meno ich
hrdinu, a tak slovo „king“ zmenili na
„top“. Prvý koncert odohrali v roku
1970, keď vydali aj svoj prvý album.
Dnes ich majú na konte viac než desiat-
ku, za sebou tisícky živelných vystúpe-
ní a milióny predaných nosičov. Od
roku 2004 sú súčasťou rokenrolovej
siene slávy. Obrovský úspech zazname-
nala kapela v osemdesiatych rokoch,
keď jej videoklipy začala vo veľkom
vysielať hudobná MTV a z trojice ta-
lentovaných muzikantov spravila kulto-
vé postavy rockovej muziky.

Organizátori koncertu, ktorý je súčas-
ťou celosvetového turné Double Down
Live, sľubujú mix starých osvedčených
hitov, ale aj novších kúskov. Chýbať
určite nebudú hity ako Cheap Sunglas-
ses, Legs alebo Gimme All Your
Lovin’.
Celý koncert by mal obsahovať osem-
násť skladieb vrátane prídavkov. Na
americkom turné ZZ Top dokonca
predviedli svoje verzie klasických skla-
dieb z repertoáru Jimiho Hendrixa či
rokenrolové štandardy. Koncerty ZZ
Top bývajú zážitkom so stopercentnou
pódiovou šou. Na niečo také sa môže
tešiť aj Bratislava. Matej Lauko

Divadlo a.ha uviedlo beznádejnú hru

Choroba mladosti od F. Brucknera

ZZ Top sa predstavia už aj v Bratislave

Tomáš Vravník a Kristína Tóthová herecky vyjadrujú filozofiu dnešnej mládeže. FOTO - Dušan Husár

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

HĽADÁM SPOĽAHLIVÚ PANI 
ideálne dôchodkyňu na celodenné (8 h)
opatrovanie 6-mesačného chlapčeka u
nás doma v BA I - Staré Mesto počas pra-
covného týždňa, podľa dohody príležitost-
ne aj počas víkendov. Skúsenosti s opa-
trovaním detí podmienkou.

Kontakt: 0903 414 840

•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

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti 

Rozšírenie výrobných 
kapacít Volkswagen 

Slovakia, a.s., - objekt H2, 
ktorej navrhovateľom je 

Volkswagen Slovakia a.s., 
J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava.

S určeným rozsahom hodnotenia sa možno oboz-
námiť 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.enviropor-
tal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti do 4. 10.
2009 na Ministerstvo životného prostredia SR,
odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812
35 Bratislava 1.
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SOBOTA 3. októbra
� 7.00 - Otvorenie hubárskej sezóny,
výlet, Turistická a informačná kancelária
DNV, Istrijská 49, Devínska Nová Ves
� 16.00 - Festival Rádia Devín: Ko-
morný koncert, Malé koncertné štúdio
SRo, Mýtna 1
� 16.00 - Medzinárodné majstrovstvá
Bratislavy v akrobatickom rock´n´role
- Slovenský pohár, Veľká sála Istra cent-
ra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
� 19.00 - Gymnik, slávnostný program k
45. výročiu založenia folklórneho súboru,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Medzinárodný festival Spa-
ce, Reich - Cage, A4 Nultý priestor, Ná-
mestie SNP 12
� 19.00 - Je úchvatná, divadlo, kome-
diálny príbeh najhoršej speváčky na
svete, ktorá je presvedčená o tom, že dis-
ponuje krásnym sopránom, hrajú: Jaro-
slava Kretschmerová, Naďa Konvalin-
ková, Ladislav Potměšil a ďalsí, DK
Dúbravka, Saratovská 2/a
� 19.30 - This is who i chose to be, prí-
beh lásky v súčasnom svete, Divadlo
Atrapa, DK Lúky, Vigľašská 1

� 19.30 - V. Klimáček: Dealeri, čierna
komédia zo súčasnosti, premiéra, divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7 
� 20.00 - Od Maríny, na motívy Slád-
kovičovej romantickej básne, divadlo
Non.Garde, Prepoštská 4

NEDEĽA 4. októbra
� 10.30 - Nedeľné matiné, Daniel Bura-
novský, klavír, program: Jevgenij Iršai,
Hanuš Domanský, Carl Orff, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Festival Rádia Devín: Orga-
nový koncert, Veľké koncertné štúdio
SRo, Mýtna 1
� 10.30 - Supermarkétka, Divadlo na
kolesách, DK Dúbravka, Saratovská 2/a
� 10.30 - L. Korená, M. Fechter, M.
Žak: Hračky, interaktívne predstavenie
pre deti predškolského veku, divadlo
Ludus, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, tanečno-
zábavné podujatie s hudobnou skupinou
Roland Live, DK Lúky, Vígľašská 1

� 16.00 - Festival Rádia Devín: Argen-
tínske tango, Malé koncertné štúdio
SRo, Mýtna 1
� 16.00 - A. Korenči, M. Kaprálik:
Janko a Marienka alebo čokoládová
chalúpka, najsladšia rodinná rozprávka s
pesničkami pre deti od 4 rokov, divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - Cestovateľské lesné kino: O.
Sočúvka: Púť do Santiaga de Com-
postella, horáreň Horský park, Lesná 1
� 10.30 - Festival Rádia Devín: Ko-
morný koncert, účinkuje: Capella Istro-
politana, Veľké koncertné štúdio SRo,
Mýtna 1
� 19.00 - To je zem, čo v srdci mám,
galakoncert v rámci Dní Slovákov žijú-
cich v zahraničí spojený s výstavou obra-
zov, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 
� 19.30 - V. Klimáček: Dealeri, čierna
komédia zo súčasnosti, divadlo Guna-
GU, Františkánske námestie 7 
� 20.00 - Anasoft litera fest, Geniálna
epocha podľa Schulza, divadlo, obno-
vená premiéra, A4 Nultý priestor, Ná-
mestie SNP 12 
� 20.00 - Jam Session With The Trio,
koncert, Hlava XXII., Bazová 9

PONDELOK 5. októbra
� 15.00 - Roky a vitalita, prednáška  o
zdraví MUDr. Zory Gerovej, CC Cen-
trum, Jiráskova 3
� 19.00 - Éric-Emmanuel Schmitt:
Evanjelium podľa Piláta, divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.09 - Bratislava číta beatnikov, le-
gendárna beat genaration očami dramatur-
ga a režiséra Ivana Kováča, Café Scherz,
Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - V. Klimáček: Dealeri, čierna
komédia zo súčasnosti, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7 

UTOROK 6. októbra
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Joris Roelofs Quartet - New
York (USA) jazzový koncert popredných
newyorských hudobníkov, Klub za Zr-
kadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - Nemusím veľa, stačí dobre,
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor, Ná-
mestie SNP 12
� 20.00 - The Hope Gospel Singers and
Band, koncert, Hlava XXII., Bazová 9

STREDA 7. októbra
� 10.00 a 14.00 - Stretneme sa v atelié-
ri, pestrý mix výtvarných štýlov a zaují-
mavých aktivít pre deti, CC centrum,
Jiráskova 3

� 10.00 - Tajomstvá knihy- autorské
čítania, cyklus literárnych podujatí a
stretnutí so spisovateľmi pre ZŠ a SŠ,
DK Lúky, Vigľašská 1
� 14.00 - Tak málo stačí, spomienka na
speváčku Evu Kostolányiovú s autorkou
knihy Gitou Kopeliovičovou, KD Sl-
niečko, Furdekova 6/a

� 17.30 - 19.00 - Jazyková kaviareň, ak
si chcete precvičiť bulharčinu, alebo ne-
jakú inú cudziu reč, môžete sa v príjem-
nom prostredí porozprávať s predstavite-
ľom z niektorého zo zahraničných kul-
túrnych inštitútov v Bratislave v jeho ja-
zyku, Café Studio, Laurinská 13
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Som hot
dog, true story of my facebook, divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7

ŠTVRTOK 8. októbra
� 10.00 - Šperky ako umenie, tvorivé
dielne pre veľkých i menších, zamerané
na tvorbu originálnych šperkov pomocou
techniky smaltovania, CC centrum, Jirá-
skova 3
� 17.30 - Židovsko-kresťanské korene
európskej kultúry sväté miesto v ži-
dovskom a kresťanskom náboženstve,
prednáša: ThDr.Mgr. Lucia Hidvégová
PhD., Zichyho palác, Ventúrska 9 
� 18.00 - Markus Prause (Viedeň), kon-
cert, Haydnov rok 2009, Mozartova sieň
Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Eugéne Ionesco: Holohlavá
speváčka, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - H. Garlon: Mikve, premiéra,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

PIATOK 9. októbra
� 10.00 - Hraj a vyhraj! turnaj v spolo-
čenských hrách, KD Slniečko, Furdeko-
va 6/a
� 17.00 - Momentum musicum, cyklus
komorných koncertov, účinkuje: Flautis-
simo (flautové trio) - M. Kuštárová, Z.
Bujnová, V. Vitázková a I. Gabrišová, a.
h., program: Pocta Friedrichovi Ku-
hlauovi - skladby F. Kuhlaua, C. L. Diet-
tera, J.-L. Tuloua a H. Tosasiho, CC cen-
trum Jiráskova 3
� 19.00 - Music Club, Nu metal,
Head2down (Topoľčany), DK Lúky,
Vigľašská 1

19.00 - V. Klimáček: In da House, žúr-
ka v Londýne, divadlo GunaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 19.00 - H. Garlon: Mikve, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10

VÝSTAVY
� Tá pravá šálka kávy, výstava pred-
stavuje príbeh kávy od jej dozrievania na
ďalekých plantážach, cesty cez oceán, až
do chvíle, keď v podobe lahodného ná-
poja zavonia na našom stole, Výstavný
pavilón Podhradie, Žižkova 16
� Zsolt Lukács, Otto Szabó, Noémi
Rácz: 5 475 dní, Galéria SVU, Kamen-
ná sála, Dostojevského rad 2, potrvá do
17. októbra
�Michel Dubost: Bonjour Bratislava,
fotografické momentky, CDLaV, Škol-
ská 14, potrvá do 7. októbra
� Martin Levinn: Všetko je inak,
výstava slovensko-amerického fotogra-
fa, portréty šesťdesiatich osobností Slo-
venska z oblasti kultúry, politiky, vedy a
športu, foyer budovy SND, Pribinova
ulica
� up - (to) - date: výstava najnovších
diel študentov, absolventov a pedagógov
Vysokej školy výtvarných umení, ktorá
sa koná v rámci osláv 60. výročia založe-
nia školy, Galéria Medium, VŠVU,
Hviezdoslavovo námestie
� Krása pre radosť, výstava obrazov a
drevenej plastiky občanov dôchodkové-
ho veku, vernisáž 2. októbra o 16.00 h.,
M klub Rovniankova 3
� Eva Cisárová-Mináriková: Textilné
citácie... a paradadoxy (retrospektíva),
CC centrum, Jiráskova 3, potrvá do 28.
októbra
� Paralely pocitov, výstava obrazov
Vlasty Laudisovej, vernisáž 6. októbra o
16.30, KD Slniečko, Furdekova 6/a
� Sonja Stickler (Dolné Rakúsko):
Akty a obrázky z trópov, Rakúske kul-
túrne fórum, Zelená 7, potrvá do 26.
októbra
�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
� Koloman Sokol: Cuadros, Pálffyho
palác, Panská 19, potrvá do 25. októbra
� Ján Eichenberger: Obraz sveta,
výstava venovaná 70. výročiu narodenia
maliara, Pálffyho palác, Zámocká ulica,
potrvá do 4. októbra

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

vyjdú opäť o týždeň
8. októbra 2009


