
S novou ombudsmankou Dopravné-
ho podniku Bratislava, a.s., mediá-
torkou Soňou ĎURČOVOU, sme sa
pozhovárali o tom, čo je jej úlohou, s
čím všetkým sa môžu na ňu cestujú-
ci obracať a ako chce riešiť ich pro-
blémy.
- Občania sa na mňa môžu obracať s
rôznymi sťažnosťami, podnetmi,
návrhmi a pripomienkami. Keď si
myslia, že boli napríklad poškodení v
kontakte s revízormi, alebo neboli spo-
kojní so správaním vodiča k nim v pro-
striedkoch MHD. Ozvať sa však môžu,
aj keď ide napríklad o čistotu autobu-
sov, grafikon a podobne.
Kto by sa na vás nemal obracať?
Koho môžete odmietnuť?
- V prípade, že by bol niekto napríklad
vulgárny alebo agresívny, tak v tom prí-
pade bude naša komunikácia problema-
tická, až vylúčená. Rovnako nebudem

akceptovať anonymné podania. Ak
chce občan problém skutočne riešiť, tak
nesmie vystupovať anonymne.
Na jednej strane vás zamestnáva
dopravný podnik, na druhej strane
máte riešiť sťažnosti občanov, ako to
ide dohromady?
- Som takou istou zamestnankyňou
dopravného podniku, ako je napríklad
kontrolór hlavného mesta zamestnan-
com magistrátu. Mám štvorhodinový
pracovný úväzok a bola som prijatá
preto, lebo dopravný podnik chce viac
vychádzať v ústrety cestujúcim a mať
spätnú väzbu. V žiadnom prípade
nemám obhajovať dopravný podnik,
ale musím byť nestranná. Ak je pro-
blém, dáme ho prešetriť príslušným
oddeleniam na ďalšie riešenie. Rovna-

ko existuje napríklad aj bankový či
telekomunikačný ombudsman, ktorí sú
tiež platení týmito organizáciami.
Ako, kedy a najmä kde sa môžu na
vás nespokojní cestujúci obrátiť a
akou formou budete s nimi komuni-
kovať?
- Buď telefonicky na mobilné číslo
0903 680 227, alebo prostredníctvom
mailovej schránky durcova.so-
na@dpb.sk, prípadne prostredníctvom
korešpondencie priamo na moje meno
a adrese na Olejkárskej číslo 6. Do 24
hodín potvrdím prijatie podnetu, ak
bude treba, tak so sťažovateľom sa
skontaktujem aj telefonicky, alebo sa
môžeme stretnúť osobne. Bude na to
určená miestnosť na Olejkárskej ulici.
Stretnutie je však potrebné dohodnúť,
aby občan nebol sklamaný že musí
dlho čakať, prípadne, že ma nezastih-
ne. Zhováral sa Robert Lattacher
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Do Bratislavy

príde pohár

pre futbalových

majstrov sveta
FUTBAL
V sobotu 27. marca 2010 bude v
Národnom tenisovom centre vysta-
vená jedna z najprestížnejších špor-
tových trofejí - pohár pre futbalo-
vých majstrov sveta.
Trofej vysokú 36,5 centimetra, vážiacu
6175 gramov a vyrobenú z 18-karáto-
vého zlata privezú na Slovensko v
rámci jej prezentácie po celom svete.
Na púť sa vydala 21. septembra 2009 a
do 4. mája 2010 navštívi 86 krajín.
Vstupenky na podujatie nebudú na pre-
daj, záujemcovia sa k nim dostanú len
prostredníctvom promo aktivít. 
Zlatá originálna trofej, ktorej vlastní-
kom je Medzinárodná futbalová fede-
rácia (FIFA), putuje od víťaza k víťa-
zovi, majstrom sveta zostáva pozlátená
replika. Cena originálu je viac ako 10
miliónov dolárov. (mm)

Autobusy stopli,

dopravca sa 

obrátil na súd
BRATISLAVA
Úrad pre verejné obstarávanie
(ÚVO) nariadil zrušiť nákup nových
autobusov Irisbus Citelis 12M. Tie v
lete kúpil Dopravný podnik Bratisla-
va, a.s., po tzv. rokovacom konaní.
Dopravca sa preto obrátil na súd.
Mestský dopravca v septembri sláv-
nostne odovzdal do užívania 35
nových nízkopodlažných dvanásťme-
trových autobusov Irisbus Citelis. Ich
celková cena bola 7 546 210 eur bez
DPH. Helena Fialová potvrdila, že
úrad po kontrole tzv. rokovacieho
konania bez zverejnenia na nákup
autobusov toto rokovacie konanie
nariadil zrušiť. Podľa úradu nebola
splnená podmienka na použitie roko-
vacieho konania bez zverejnenia.
Dopravný podnik podal proti tomuto
rozhodnutiu úradu žalobu. 
Bratislavský dopravný podnik v ozná-
mení o výsledku rokovacieho konania
bez zverejnenia  uviedol v Európskom
vestníku dôvod tejto formy obstarania.
Umožnilo mu to ustanovenie zákona o
verejnom obstarávaní, v tomto prípade
malo ísť o obstaranie tovaru za mimo-
riadne výhodnú cenu, ktorá je nižšia
ako trhová cena a je ponúkaná len v
určitom a krátkom časovom období.
Podľa vyjadrenia dopravného podniku
spoločnosť mimoriadne výhodnou
cenou ušetrila 665 000 eur, keďže zís-
kala osempercentnú zľavu. Výhodou
bolo aj to, že dopravca nemusel čakať
na dodaciu lehotu, ktorá obyčajne trvá
šesť až deväť mesiacov.  (rob)
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STARÉ MESTO
Pešia zóna je už niekoľko týždňov
bezplatným parkoviskom pre robot-
níkov z celého Slovenska. Na Laurin-
skej ulici denne parkuje 15-20 osob-
ných vozidiel s evidenčnými značka-
mi z viacerých okresov. A podľa všet-
kého tu parkujú zadarmo.
Laurinská ulica patrí do historického
jadra mesta, kde je vjazd regulovaný.
Pravidlá určuje staromestské nariadenie
o pešej zóne, kde je stanovené, ktoré
vozidlá môžu vojsť a zotrvať v pešej
zóne. V prípade stavebnej činnosti
môže byť povolený vjazd vozidiel s
povolením zvláštneho užívania komu-
nikácie. To sa však nezvťahuje na osob-

né autá, ktorými sa robotníci vozia z
ubytovne. Ak by aj takéto povolenie od
miestneho úradu dostali, vjazd a zotrva-
nie ich vozidiel nemôže byť zadarmo.
Nariadenie o miestnych daniach na
území mestskej časti Staré Mesto pres-
ne stanovuje, na ktoré vozidlá sa
nevzťahuje daň za vjazd a zotrvanie v
historickej časti mesta. Oslobodené sú
vozidlá pri činnostiach spojených s
ochranou zdravia, majetku a verejného
poriadku, vozidlá správcu dane a hlav-
ného mesta, rozpočtových a príspevko-
vých organizácií zriadených správcom
dane a hlavným mestom, osôb, ktoré tu
organizuju kultúrne alebo športové
podujatie bez vstupného, diplomatické

vozidlá, školy, náboženské spoločnosti,
Univerzitná knižnica v Bratislave a
cirkvi s pracoviskom v historickej časti
mesta. Z uvedeného je zrejmé, že autá
robotníkov na stavbe City Gate nie sú
oslobodené od miestnej dane.
Sadzba dane za motorové vozidlo, kto-
rého držiteľ preukáže osobitné užívanie
komunikácie (napr. stavebná činnosť)
je 15 € na deň. V tomto prípade opäť
zlyhala mestská polícia, ktorá má dbať
na to, aby sa do historického jadra ne-
dostali autá bez povolenia a bez zapla-
tenia dane. Namiesto toho sa mestskí
policajti vozia po Starom Meste vo
vozidlách súkromnej BPS Park a zakla-
dajú papuče. Slavo Polanský

Robotníci denne parkujú v pešej zóne
Na Laurinskej ulici denne protiprávne parkujú autá robotníkov z celého Slovenska. FOTO - Slavo Polanský

Ombudsmanka nebude riešiť anonymy

Pripomeňme si,

ako v Bratislave

išiel čas od

novembra 1989
BRATISLAVA
V utorok 17. novembra 2009 si aj
Bratislava pripomenie 20. výročie
Nežnej revolúcie. Dve desaťročia od
pádu komunistického režimu zna-
menali nielen zmeny v celom systé-
me krajiny, ale aj na výzore hlavné-
ho mesta.
Obrovskou premenou prešli všetky
časti Bratislavy. Pribudlo v nej množ-
stvo nových budov, nových námestí,
zmenili sa celé ulice. Bratislavské
noviny si preto chcú výročie revolúcie
pripomenúť porovnaním toho, ako
vyzeralo mesto pred 20 rokmi a tým,
ako vyzerajú ulice dnes. 
Prosíme čitateľov Bratislavských no-
vín, ktorí majú fotografie mesta z konca
80. rokov minulého storočia, aby sa o
ne podelili s ďalšími Bratislavčanmi.
Dobové fotografie posielajte elektronic-
kou poštou na redakcia@banoviny.sk,
prípadne poštou na adresu redakcie:
Bratislavské noviny, Gorkého ulicu 6,
811 01 Bratislava. (brn)

Kandidáti,

predstavte sa

Bratislavčanom
BRATISLAVA
Kandidáti na poslancov zastupiteľ-
stva Bratislavského samosprávneho
kraja (župného parlamentu) z voleb-
ných obvodov č. 1-8 majú možnosť
predstaviť sa bratislavským voličom.
Na webstránke banoviny.sk je už teraz
zverejnený zoznam kandidátov za bra-
tislavské volebné obvody pre krajské
voľby, ktoré budú 14. novembra 2009.
Všetci bratislavskí kandidáti majú
možnosť bezplatne pripojiť k svojmu
menu informácie o sebe a o volebnom
programe, s ktorým sa uchádzajú o
priazeň voličov.
Ak teda kandidujete v Bratislave do
krajského parlamentu a máte záujem
predstaviť sa na banoviny.sk, pošlite
svoju fotografiu a všetky relevatné
údaje elektronickou poštou na adresu
admin@banoviny.sk alebo poštou na
adresu redakcie: Bratislavské noviny,
Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava 1.
V ôsmich bratislavských volebných ob-
vodoch sa o zvolenie za poslanca kraj-
ského zastupiteľstva uchádza 322 kandi-
dátov. Bratislavčania budú mať v novom
župnom parlamente 31 zo 44 poslanec-
kých mandátov. Najväčšiu šancu uspieť
majú kandidáti vo volebnom obvode č. 3
(Podunajské Biskupice), kde je šanca na
zvolenie 1:8. Najväčší volebný boj bude
naopak v obvode č. 1 (Staré Mesto), kde
je šanca na zvolenie 1:13. (red)



STARÉ MESTO
Vo štvrtok 15. októbra 2009 sa zača-
la posledná fáza rozoberania  naj-
vyššieho teplárenského komína v
meste na Čulenovej ulici. Išlo o rozo-
beranie pomocou špeciálneho striha-
cieho stroja. Termín zloženia posled-
nej tehly z komína nebol v čase našej
uzávierky známy, malo by sa tak
stať približne do dvoch týždňov.
S demontážou komína sa pritom zača-
lo už 11. júla tohto roka, od polovice
októbra pracuje na rozoberaní komína
špeciálny strihací stroj, ktorý likviduje
zvyšných 30 metrov komína. Najmä
obavy z bezpečnosti boli hlavným
dôvodom, že komín neodstrelili.
Začiatkom tohto týždňa sa na stavbe
nepracovalo, ale vo zvyšku komína
bola viditeľná diera po „zostrihávaní“.
Podľa informácií od spoločnosti Penta
Investments, ktorá pozemky v okolí
vlastní, špeciálny stroj, na ktorom pra-
cuje strojník, rozoberá komín striha-
ním. Na stavbe je aj technik ako dozor.
Predpokladané dokončenie strihania
komína je podľa spoločnosti v priebe-
hu dvoch nasledujúcich týždňov. K fi-
nančným nákladom sa nevyjadrila.
Pôvodne stodvadsaťmetrový komín
mal celkovú hmotnosť 1800 ton a

búracími prácami vzniklo už viac ako
1300 ton stavebného odpadu. Po
zmene územného plánu je v tejto loka-
lite plánovaná výstavba multifunkčné-
ho objektu, ktorý bude slúžiť ako nové
mestské centrum.
Komín, ktorý bol v meste najvyšším,
neslúži svojmu účelu od roku 2004. V
prevádzke bol pritom od roku 1973.
Komín mal dva otvory, do ktorých boli
privádzané spaliny z parných kotlov.
Nechýbalo mu denné a nočné letecké
značenie, ale ani bleskozvodová sú-
prava. 

Pred vyše dvomi rokmi, keď komín
vlastnila akciová spoločnosť Prvá
teplárenská, sa začala diskusia o jeho
odstránení. 
Mnohým obyvateľom totiž údajne pre-
kážalo, že komín nezapadá do celkovej
siluety novostavby Slovenského ná-
rodného divadla a pripravovanej výs-
tavby na dunajskom nábreží, alebo v
okolí Chalupkovej ulice. Niektorí oby-
vatelia v tom čase dokonca ziniciovali
internetovú petíciu za jeho urýchlené
odstránenie. (rob)

FOTO - SITA
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Mýtny domček

má byť plný

rôznych aktivít
STARÉ MESTO
Na nedávnu kritiku čitateľa, podľa
ktorého je mýtny domček pri Sta-
rom moste skôr zatvorený ako otvo-
rený, znehodnocuje sa a jeho okolie
je nie adekvátne významu tohto cen-
trálneho historického miesta, reago-
val jeho nájomca, Peter Zelenák.
Ako zdôrazňuje, priestory dostal do
dlhodobého prenájmu od magistrátu do
roku 2013 za 3,32 eura na celé obdo-
bie. Koncom roka 2002 však došlo ku
kolaudácii objektu, bolo to potom, ako
ho dal zrekonštruovať za vtedajších
milión korún (dnes 33 194 eur) a platiť
musí aj všetky náklady a energie. Jeho
nezisková organizácia Galéria Minislo-
vensko tu v posledných rokoch zorga-
nizovala rôzne vernisáže a výstavy pre
domovy sociálnych služieb a priestor
dáva aj chráneným dielňam. V roku
2004 usporiadal výstavu o Moste
Apollo a nechýbali študentské absol-
ventské vernisáže. Ideou Petra Zelená-
ka je prezentovanie historických domi-
nánt mesta a jeho mostov. 
Ku kritike týkajúcej sa špiny a zaned-
baného okolia uviedol, že pri domčeku
prespávajú bezdomovci a neporiadok
majú na svedomí nezodpovední ľudia.
Pokúsil sa o kvetinovú výzdobu v bez-
prostrednom okolí budovy, no tá nevy-
držala nájazdy vandalov.
Mesto informovalo, že zmluva medzi
magistrátom a neziskovou organizáciou
je uzatvorená od 1. januára 2003 do 30.
novembra 2013 s prednostným právom
na pokračovanie nájmu, prípadne dlho-
dobý nájom. Účelom nájmu je využitie
priestorov na výmere 64,55 štvorcové-
ho metra pre galériu na prezentovanie
interiérových miniatúr hradov, zámkov,
sakrálnej a ľudovej architektúry na Slo-
vensku, využitie priestorov pre kultúr-
no-spoločenské aktivity, na obchodno-
prevádzkovú činnosť a administratívne
účely. (rob)

Ešte niekoľko dní a torzo najvyššieho

teplárenského komína v meste zmizne

Mesto ukončilo

opravu ciest 

a chodníkov
BRATISLAVA
Hlavné mesto dokončilo v týchto
dňoch opravu niektorých komuni-
kácií, ktoré si magistrát naplánoval
od začiatku leta. Opravovali sa
najmä chodníky a hlavné cestné
ťahy v pôsobnosti mesta.
Počas letných mesiacov mesto v záuj-
me zvýšenia bezpečnosti na cestách za-
bezpečilo rekonštrukciu dôležitých do-
pravných tepien, miestnych komuniká-
cií, zastávok mestskej hromadnej dop-
ravy a chodníkov. Opravili sa najmä
exponované úseky - Ružinovská,
Pražská, Šancová, s časovým predsti-
hom aj ulice Mýtna, Stromová a Lim-
bová. Tento rok už bola dokončená vý-
stavba a rekonštrukcia časti Záhradníc-
kej ulice so zatrávnením koľajovej tra-
te. Celkovo opravili vyše 161 000
metrov komunikácií. (rob, brn) 

Má byť málo

kancelárskych

priestorov
BRATISLAVA
Do dvoch až troch rokov sa má Bra-
tislava pripraviť na nedostatok kan-
celárskych a administratívnych prie-
storov. Tvrdia to niektorí zástupco-
via realitných a developerských spo-
ločností.
Zástupcovia firiem CB Richard Ellis a
Quinlan Private Golub tvrdia, že naj-
lepším obdobím z hľadiska širokej
ponuky prenájmu kancelárskych prie-
storov boli roky 2007 až 2008. V
súčasnosti sa developerské projekty a
výstavba veľkých komplexov pribrzdi-
li, alebo zastavili. Aj preto predpokla-
dajú, že o dva-tri roky bude ponuka
prenájmu kancelárskych veľmi malá,
ak bude vôbec nejaká.
V rokoch 2007 až 2008 došlo podľa
realitných expertov k prenájmu ročne
asi 115 000 štvorcových metrov kance-
lárskej plochy. V priebehu prvého pol-
roka tohto roka to bolo 50 000 metrov
štvorcových. V súčasnosti je v Brati-
slave vo výstavbe asi 100 000 štvorco-
vých metrov administratívnych prie-
storov. V roku 2012 sa predpokladá ich
celková nasýtenosť na trhu i nárast cien
za prenájom. (rob, brn)

Nový návrh BID ráta, že ZŤP a ľudia

nad 70 rokov budú cestovať zadarmo
BRATISLAVA
Nový návrh cien cestovných lístkov
BID v rámci integrovaného doprav-
ného systému v Bratislavskom samo-
správnom kraji už ráta s bezplatnou
prepravou občanov nad 70 rokov a
zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP).
V pôvodnom materiáli pritom taký
návrh chýbal, verejná doprava mala byť
zadarmo len pre poslancov NR SR a
ústavných sudcov. Pod ustanovením o
osobitnom cestovnom bolo uvedené, že
také cestovné sa poskytne všetkým ce-
stujúcim, ktorí splnia vymedzené tarifné
podmienky. Po kúpe Senior karty sa to
týka predovšetkým seniorov nad 70
rokov.
Podľa Petra Klučku z BID, a.s., sa v
novom návrhu už ráta s poskytovaním
bezplatnej prepravy pre občanov nad 70

rokov a ZŤP. Konštatoval ďalej, že
návrh cien cestovných lístkov BID
vychádzal zo súčasne platných cien ces-
tovných lístkov u existujúcich doprav-
cov v regióne Dopravného podniku
Bratislava, Slovak Lines a Železničnej
spoločnosti Slovensko. Materiál podľa
neho pripomienkujú odborné komisie
mestského zastupiteľstva a mestská
rada, aby mohol byť predložený mest-
ským poslancom. 
Podľa P. Klučku sa ceny cestovného v
hlavnom meste po zavedení cestovných
lístkov BID nezmenia. Cena zák-
ladného prestupného jednorazového
cestovného lístka s platnosťou pre zóny
100+101, teda v Bratislave a s časovou
platnosťou 60 minút - CITY bude aj
naďalej 70 centov. Cena kombino-
vaného jednorazového prestupného ces-

tovného lístka s platnosťou pre dve zóny
- KOMBI, ktorý je napríklad veľmi
výhodný pre mimobratislavských cestu-
júcich zo Stupavy cez Lamač do Dú-
bravky, teda platnosť ohraničená dvoma
zónami, bude euro. 
Ceny sú stavané na ponuku poskytova-
ných dopravných služieb v celom regió-
ne viacerými dopravcami, s možnosťou
prestupu v jednotlivých nadväznostiach
a nie iba na území mesta. „Navrhovaná
výška cien túto skutočnosť odráža. Zá-
roveň navrhované sumy obsahujú
okrem zvýšenej ponuky výkonov na
väčšom území a možnosti využívania
jedného cestovného dokladu u viace-
rých dopravcov aj motivačnú zložku pre
cestujúcich využívajúcich výhody pred-
platených cestovných dokladov,“ dodal
Peter Klučka z BID. (rob)
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Na telefonickú objednávku
50 % zľava z ceny.

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

Projekt na 

RODINNÝ DOM

ZDARMA!

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

AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

www.auta.szm.sk
1. Pekná cesta 15, Krasňany

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop

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

www.sherlock.sk

SHERLOCK

CERTIFIKOVANÉ



RUSOVCE
Už počas leta sa ozvali niekoľkí čita-
telia Bratislavských novín, ktorí
upozornili, že do jazera v Rusov-
ciach chodia kone. Situácia sa opa-
kuje aj na jeseň.
Prechádzajúcich sa ľudí pri jazere
ubudlo, čo využívajú jazdci, aby s
koňmi nielen chodili okolo jazera, ale
často vojdú až do vody. Podobnú situá-
ciu zachytil aj náš čitateľ a pýta sa, či je
to v poriadku, aby do vody, kde sa cez
leto kúpu ľudia, vchádzali aj kone.
Navyše málokto vie, či toto zviera
môže, alebo nemôže znečistiť vodu.
„Prípadné znečistenie vody závisí od
toho, kde sú kone ustajnené. U nás je
napríklad čistejšie ako u niektorých
ľudí doma, ale je pravdou, že sú stajne,
kde kone stoja na kopách hnoja.
Môžem však ubezpečiť, že ani druhá
skupina koní neohrozí čistotu vody.“
vraví zástupca jazdeckého klubu JK
Žižka Bratislava - Petržalka Ladislav
Kontár ml. 
Čitatelia v lete písali, že videli, ako sa
kone do vody aj vyšpinili. Iní im opo-
novali, že kôň také niečo vo vode
nikdy neurobí. „Môže to urobiť, rovna-
ko ako každý iný živočích, napríklad aj
pes,“ potvrdzuje Ladislav Kontár ml. a
dodáva: „Ani to však nemôže vode

ublížiť. Uvedomte si, čo kôň žerie -
slamu, ovos, seno. Všetko prírodné
veci. Oveľa viac škody narobia štvor-
kolkári či ľudia, ktorí si pri jazere umý-
vajú autá a vylievajú do vody rôzne
chemikálie, oleje, umelý odpad.“
Jazerá pri Rusovciach patria podniku
Štátne lesy, členom štyroch jazdeckých

klubov, ktoré sídlia v Rusovciach, tam
mestská časť nezakázala jazdu na koni.
Zástupcovia klubu sa však aj tak stretli
so starostom Rusoviec, kde ich infor-
movali, že regionálny úrad verejného
zdravotníctva neodporučil kúpanie
koní v jazerách. (db)

FOTO - puf

STARÉ MESTO
Celú novú fasádu domu číslo 27 na
Špitálskej ulici nedávno prekryla
veľkoplošná reklama. Na podobné
nečestné praktiky už Bratislavské
noviny upozornili v súvislosti s pre-
krytím tzv. Bellušových domov na
Námestí SNP.
Časť fasády kultúrnej pamiatky vtedy
bez povolenia prekryla jedna reklamná
spoločnosť a k jej odstráneniu došlo až
niekoľko týždňov po našom upozorne-
ní. Zo staromestského miestneho úradu
informovali, že v prípade prekrytia
fasády domu číslo 27 na Špitálskej
ulici neevidujú žiadosť o vydanie
povolenia na umiestnenie veľkoplošnej
reklamy. Pracovníci stavebného úradu
zistia, kto je vlastníkom budovy a sta-
novia termín štátneho stavebného
dohľadu. 
„Vlastníka vyzveme, aby v zmysle sta-
vebného zákona stavbu - osadenie
reklamy - legalizoval. To znamená, že
buď vlastník alebo reklamná agentúra
dodatočne požiada stavebný úrad o
vydanie povolenia,“ uviedol miestny
úrad. Žiadosť musí obsahovať súhlas
vlastníka objektu s umiestnením rekla-
my, stanovisko pamiatkarov a z hľadis-
ka dopravnej bezpečnosti musí situáciu
posúdiť dopravný inšpektorát. 

„Ak budú stanoviská pozitívne, v
zmysle stavebného zákona musíme
dodatočne legalizovať stavbu - umiest-
nenie reklamy. Ak sa niektorý z oslove-
ných vyjadrí záporne, povolenie na
legalizáciu stavebný úrad nevydá,“
uvádza v stanovisku staromestský
miestny úrad. Podľa hlavného archi-
tekta mesta Štefana Šlachtu, pravidlá
na schvaľovanie a umiestňovanie taký-
chto záležitostí neexistujú. Kompeten-
cie sú podľa neho roztrúsené medzi
pamiatkové úrady, stavebné úrady
mestských častí atď. „V skutočnosti si
každý robí čo chce. Je to však aj sve-

dectvo kultúrnosti inštitúcie, ktorá sa tu
prezentuje. Nielen firmy, ktorá takúto
reklamu zabezpečuje, ale aj majiteľa
budovy, ktorý si takto „privyrába,“
uviedol Š. Šlachta. 
Z krajského pamiatkového úradu nás
informovali, že povolenie na reklamu
na fasáde domu bolo dané v čase re-
konštrukcie budovy, no v súčasnosti už
nie je aktuálne. Prekrytie budovy teda
pamiatkový úrad nepovolil. Pamiatkari
preto vyzvú na odstránenie reklamného
pútača v spolupráci s príslušným sta-
vebným úradom. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
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Pribudne ďalší

päťhviezdičkový

hotel - Sheraton
BRATISLAVA
K súčasným dvom päťhviezdičko-
vým hotelom v hlavnom meste
(Arcadia a Albrecht), pribudne
onedlho tretí. Hotel Sheraton Brati-
slava by mal byť otvorený vo
februári budúceho roku. 
Vzniká ako samostatný hotel v rámci
komplexu nábrežnej štvrte Eurovea.
Tú buduje developerská spoločnosť
Ballymore v partnerstve so sieťou Star-
wood hotels & Resortswide, ktorá ho
bude prevádzkovať. Otvorenie hotela
Sheraton je naplánované na 24. februá-
ra 2010. Ponúkne 186 luxusných izieb
a 23 apartmánov, mnohé z nich budú
mať terasy s výhľadom na Dunaj. Bude
tam aj nová reštaurácia, hotelový bar a
vinotéka, fitnes klub a kúpele na rozlo-
he viac ako 800 štvorcových metrov s
plaveckým bazénom a terapeutickými
zariadeniami. 
Hotel bude disponovať ôsmimi rokova-
cími miestnosťami a jedným viacúčelo-
vým konferenčným priestorom na plo-
che spolu viac ako 700 štvorcových
metrov. Zariadenia hotela prinášajú aj
nové pracovné príležitosti, v súčasnos-
ti obsadzuje hotel 150 pracovných
pozícií. Sheraton je svetovo známa
hotelová značka, v súčasnosti prevá-
dzkuje viac ako 400 hotelov v 75 kraji-
nách.
Výstavba prvej časti komplexu Euro-
vea v Bratislave sa začala v roku 2006.
Jej súčasťou budú štyri obytné budovy
Eurovea Apartments, tri administratív-
ne budovy Eurovea Central, nákupná
zóna Pribina Galleria s 2300 strešnými
sklami trojuholníkového tvaru a hotel.
Súčasťou projektu má byť aj dvojhek-
tárový nábrežný park a dvojpodlažné
podzemné parkoviská. Vybudovaná
bola aj protipovodňová ochrana na tisí-
cročnú vodu, ktorá stála viac ako mili-
ón eur. Naplánovaná je aj výstavba
druhej časti komplexu, konkrétnejšie
informácie ale ešte dostupné. (rob)

Za Yosaria Plaza

zaplatia pokutu

60 000 eur
RUŽINOV
Investor plánovanej výstavby
nákupného centra Yosaria Plaza,
ktoré malo nahradiť bývalý ruži-
novský Prior, dostal v uplynulých
dňoch pokutu 60 000 eur od Staveb-
ného úradu mestskej časti Ružinov. 
Dôvodom je zhoršovanie životného
prostredia tým, že spoločnosť predlžu-
je lehotu výstavby stavby SCR Shop-
ping Centre Ružinov Bratislava. „Proti
tomuto rozhodnutiu je možné podať
odvolanie do pätnástich dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia. Odvolací
orgán je krajský stavebný úrad,“ píše
sa v rozhodnutí stavebného úradu. 
Nové nákupné a zábavné centrum
malo stáť na mieste bývalého obchod-
ného domu v Ružinove už v roku 2006.
Investor však v roku 2006 avizoval
problémy s bankou. Pre nedodržanie
termínu dokončenia výstavby začali
proti investorovi správne konanie. Aj
starosta Ružinova Slavomír Drozd sa
nedávno vyjadril, že sa prikláňa k naj-
vyššej možnej pokute, ktorá je 66 000
eur. (rob)

Celú fasádu budovy na Špitálskej ulici

prekrýva veľká nelegálna reklama

Kone chodia piť vodu do Rusoviec, 

ľudí to však vraj nijako neohrozuje

Zelenina u Maroša

HLÁVKOVÁ REZANÁ KAPUSTA
CIBUĽA a TATRANSKÉ ZEMIAKY

KEDY? Každú októbrovú a novembrovú sobotu
KDE? Veľkoobchodné sklady, ul. Pri Šajbách 1,

od 7.00 do 12.00 hod.
Ponúkame možnosť naloženia už vykvasenej kapusty do Vami pri-
nesenej nádoby,prípadne zakúpenia si nádoby z „PVC“ s obsahom
5 a 12 kg aj u nás, v ktorej môžete kapustu dlhodobo uskladniť.

Tešíme sa na Vašu návštevu! Tel.: 02/4488 1167

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU
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Staromešťania

by mali byť

uprednostnení
LIST ČITATEĽA
Chcel by som sa vyjadriť k proble-
matike novej parkovacej politiky v
Starom Meste. Ako Staromešťan zo
širšieho centra plne súhlasím, že ces-
tovanie autom do centra by malo
byť istou exkluzivitou. 
Staromestská samospráva by mala
takéto počínanie skôr sťažiť a odrádzať
od neho. Všade v Európskej únii je cie-
ľom dostať ľudí do mestskej hromad-
nej dopravy, alebo aspoň na záchytné
parkoviská a ak chce niekto cestovať
do centra mesta autom, mal by pociťo-
vať istý nepokoj, ako sa mu podarí
zaparkovať. K tomu patrí nedostatok
miesta, prípadne finančné náklady spo-
jené s parkovaním. 
Je totiž nenormálne, aby sme my, oby-
vatelia Starého Mesta, nemali v blíz-
kosti svojich domov kde zaparkovať,
pretože súťažíme o parkovanie so stov-
kami iných áut, ktorých majitelia sme-
rujú do práce. Prioritne treba dať mož-
nosť parkovania rezidentom, až potom
návštevníkom Starého Mesta - samo-
zrejme - s výnimkou napríklad okolia
nemocníc. 
Za rohom máme dve veľké kancelárs-
ke budovy, sme na hranici spoplatnenej
zóny za hodinové parkovanie, takže ak
chce moja manželka, ktorá je v súčas-
ností na materskej dovolenke, v priebe-
hu dňa zaparkovať niekde v okolí
domu, krúži najmenej pol hodiny.
Nech krúži dvojnásobne ten, ktorý sa
chce pohodlne doviesť do práce a
možno si to viacerí dnes krúžiaci
časom rozmyslia a do práce pôjdu
autobusom. Aj preto novú parkovaciu
politiku plne podporujeme.

Filip Gross, Bratislava

Plošinku mal,

ale na prosbu

nezareagoval
LIST ČITATEĽA
V pondelok 5. októbra 2009, ráno o
7.20 h, prišiel na zastávku Drobného
autobus číslo 20 smerom k Tescu
Lamač.
Potreboval som nastúpiť do tohto auto-
busu preto, lebo je bezbariérový a ja
som na elektrickom vozíku. Keď pri-
šiel, poprosil som šoféra, aby mi
vyklopil plošinu a ja by som mohol po
nej, alebo po nábehu, vyjsť s elektric-
kým vozíkom dnu. 
S elektrickým vozíkom som preto
podišiel k stredným dverám a čakal
som, že vodič vystúpi a príde mi plo-
šinku vyklopiť. Šofér však namiesto
toho, aby mi pomohol a plošinku
vyklopil, zavrel dvere a bez povšimnu-
tia odišiel. Ostatní ľudia, ktorí čakali na
zastávke, tiež len krútili nad jeho skut-
kom hlavou. 
Pýtam sa, načo vlastne chodia po Bra-
tislave bezbariérové autobusy, keď
niektorí ich vodiči si neuvedomujú,
alebo nechcú uvedomiť, že autobusy
sú určené aj na to, aby uľahčili cestova-
nie telesne postihnutým občanom?
Niektorí šoféri by si mali naozaj uve-
domiť, že nejazdia na starých Ikaru-
soch, ale na nových autobusoch, ktoré
sú určené aj pre telesne postihnutých
Bratislavčanov a návštevníkov mesta. 

Marek Bukovčák, Bratislava

V Petržalke

hrozia buď 

autá alebo psy
LIST ČITATEĽA
Už dlhšie sa chystám opísať parado-
xy Petržalky. Rada tu jazdím na
bicykli, čo mi síce na jednej strane
robí radosť, no na druhej prináša aj
starosti. 
Keď idem po hrádzi, ohrozujú ma tam
autá. Tie by tam síce nemali byť, ale
zdvihnutá závora ani značka zákazu
vjazdu im nebráni vstúpiť na hrádzu.
Ak sa chcem bicyklovať v samotnej
Petržalke, útočia na mňa psy. Tie sa
rozbehnú za cyklistom nielen vo voľ-
nom výbehu, ale kdekoľvek. 
Starosta vydal nariadenie, podľa ktoré-
ho „ak je to potrebné, musí mať pes aj
náhubok“, ale neviem, čo týmto usta-
novením sledoval, keď každý majiteľ
mi doteraz vždy argumentoval, že ich
pes „ešte nikdy nikomu neublížil“. Je
mi to však zbytočné hovoriť, lebo ja už
pár hryzancov od psov mám...
Je zaujímavé, že Petržalka má síce
ohradené detské ihriská, nemá však
ohradené psie výbehy. Vstup do voľ-
ných výbehov psov je pritom podľa
nariadenia „na vlastné nebezpečen-
stvo“. Ak sa teda človek chce bicyklo-
vať, v Petržalke má smolu. Na hrádzi
mu hrozí nebezpečenstvo, že ho zrazí
auto, medzi domami ho zase môže
naháňať a pohrýzť pes.

Darina Hutná, Petržalka

Nobelova ulica

nikoho netrápi

a nezaujíma
LIST ČITATEĽA
Zaujíma ma téma „Nobelova ulica“,
ktorá, aspoň ja mám taký pocit, ne-
má právo ani dýchať. 
Práve vo vašich novinách som sa dočí-
tala zaujímavú novinku, podľa ktorej
by sa tam mala zmeniť infraštruktúra.
Na svetlo vyšli niektoré nové a zaují-
mavé projekty, rekreačné centrum plus
obytná zóna, byty... 
Projekt bol vypracovaný, vizualizácia
na svete a no ďalej už zostalo veľké -
nič! Pozemok je stále nedotknutý,
Istrochem mlčí, projekty sa stratili.
Nikto sa už o tému Nobelova, Podni-
ková a Odborárska nezaujíma, napriek
tomu, že práve ľudia na tomto sídlisku
žijú v tieni. 
Hoci Palma Tumys ustavične vypúšťa
zo svojho závodu nepríjemný zápach a
v letných dňoch nemôžete nablízku ani
vetrať, Istrochem nedovolí okolo síd-
liska žiadne zmeny. Dostanete sa sem
iba cez nadchod, čo vo večerných hodi-
nách môže byť celkom nepríjemné,
najmä pre starších ľudí. 
Jediný autobus č. 51 chodí sporadicky,
cez víkend vôbec, mamičky s detskými
kočíkmi nemajú šancu dostať sa zo síd-
liska von. 
Komunikácia, ktorá spája Nové Mesto
s Račou je pritom naplno vyťažená.
Dodnes nechápem, prečo môže byť
cesta otvorená aj pre kamióny a iné
nákladné autá? 
Prečo sa projekty, ktoré už boli na
svete, zrazu stratili? 
Prečo sa Nové Mesto o spomínané síd-
lisko nestará? 
Prečo nie je nikto o tejto téme ochotný
otvorene hovoriť?
Katarína Homonnayová, Bratislava

Art Restaurant je originálny a chutný
Na Trnavskej ceste neďaleko križo-
vatky s Tomášikovou ulicou stojí
Design Hotel 21 s originálnou reštau-
ráciou ART RESTAURANT. Treba
povedať, že originálny je celý hotel.
Vlastní ho známy architektonický
ateliér Cakov & Makara a ide o prvý
dizajnový hotel v meste. Hotel má 21
izieb a každá je originálna, iná ako
ostatné je aj hotelová reštaurácia.
Art Restaurant sa nachádza na prízemí
hotela v susedstve recepcie a loby baru.
Farebne je interiér ladený do bielej a
magentovej, steny sú obložené bielou
lakovanou koženkou, biele plastové sto-
ličky s netradičným tvarovaním sú tro-
chu nepohodlné. Konzervatívnejší hos-
tia sa tu možno nebudú cítiť pohodlne,
napriek tomu je dobré vedieť, že Brati-
slava ponúka aj reštauráciu s odvážnej-
ším interiérom. Vstup do reštaurácie je
možný aj výťahom z podzemného par-
koviska, ktoré ústí na Teslovu ulicu.
Z ponuky jedál sme tentoraz vynechali
predjedlá ako napríklad Terinu z kačacej
pečienky podávanú z čerstvými figami a
tokajským želé (9,50 €), Prosciutto so
žltým melónom (6,89 €), Hovädzí tartar

(8,20 €) či Kaviár z lososa podávaný na
ľadovej drti (11,00 €), zato sme ochut-
nali všetky tri tunajšie polievky. Teľacie
consomme so zeleninou a širokými
rezancami (4,90 €), Dubákový krém s
chedarovými chipsami (3,90 €) a Kre-
vetovú laksu (pikantná ázijská polievka
s rezancami) s ryžovými rezancami
(6,30 €). Všetky polievky boli veľmi
chutné. Z hlavných jedál nás oslovili
Pečené kukuričné kuriatko s Lyonskými
zemiakmi na cuketovom hniezde (9,20
€), Pošírovaný losos ala Champagne
servírovaný na mladej špargli (10,50 €)
a Jahňacie lýtko s tekvicovým pyré a
rozmarínom Demiglace (12,50 €).
Na naše prekvapenie kuriatko bolo síce
menšie, ale celé, ocenili sme preto vlhkú
utierku a možnosť pomôcť si pri jedle
rukami. Ani v prípade hlavných jedál
sme nemali žiadne výhrady, jedlo bolo
chutné, a to aj napriek tomu, že nie je
sezóna špargle ani čas, keď prichádzajú
na svet jahniatka. V súčasnej gastronó-
mii však ročné obdobia neplatia a tak

sme si ako dezert mohli dať Cremme
brulle s čerstvými jahodami marinova-
nými v likéri Grand Marnier podávané s
hruškovým sorbetom (5,50 €). Jedlá
boli servírované presne, kým sme však
dostali na stôl dezert, poriadne sme sa
načakali. Napriek tomu sme z Art Res-
taurant odchádzali spokojní - jedlá boli
chutné, obsluha pozorná.
Tento typ reštaurácie však nepochybne
osloví iba vybranú klientelu. Bežný
obyvateľ mesta sem na obed či večeru
nepôjde. Napriek tomu tu servírujú
nedeľný rodinný brunch - od 11.00 do
15.00 h ponúkajú výber z menu za 13-
17 €, deti do 12 rokov majú konzumáciu
zadarmo.
Pozor, v rovnakom čase ako bol otvore-
ný Design Hotel 21, zmenil meno
známy Športhotel v Trnávke na Hotel
21 - podľa čísla dresu Zdena Cígera,
ktorý je jeho spolumajiteľom. To je však
podľa všetkého úplne iná liga.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Väčšina obyvateľov bola ľahkou korisťou
Neviem, ako ten váš - ale môj čas letí
ako splašený kôň. Možno k tomu pri-
spieva aj počasie, veď pomaly už
nemáme štyri ročné obdobia, ale iba
leto a zimu. Len včera sa skončili
školské prázdniny - a už sa končí
október, mesiac „úcty k starším“.
Pritom som si nestihla všimnúť, že by o
nejakej úcte bola reč. Naopak. Množia
sa hnusné negativistické príspevky o
tom, ako dôchodcovia zaťažujú štátny
rozpočet. Kto zo súčasných superboha-
tých tridsiatnikov si však uvedomuje, že
základ ich bohatstva (ktorý padol za
obeť divokej privatizácie za čias
LENONA), vytvorili ruky práve dneš-
ných dôchodcov!?
Začínam chápať zatrpknutosť a pocit
nespravodlivosti tzv. „stratenej generá-
cie“. A fakt ma naštval názor mladého
génia (vyfabrikovaného v USA), že
majitelia bezcenných akcií z prvej vlny
kupónovej privatizácie doplatili na
svoje hlúpe investovanie. Blíži sa dvad-
siate výročie „Nežnej“, ktorej aktéri -

súčasní ekonomickí géniovia - boli ešte
v laviciach základných a stredných škôl.
Napriek tomu, že viem, ako mládež rea-
guje na „rozprávky“ staršej generácie,
predsa si jednu neodpustím: O kupóno-
vej privatizácii. Bol to jeden z prvých
megapodvodov na národe. Väčšina ľudí
nemala prakticky žiadne informácie o
podnikoch, a preto sa stala ľahkou ko-
risťou investičných fondov založených
zväčša žralokmi bez škrupúľ a svedo-
mia. No aj ekonomicky znalí občania,
ktorí investovali po zrelom zvážení a
zhodnotení, padli za obeť. 
Ako? Poviem príklad: V Moravskom
Jáne bola menšia konzerváreň. Viedla ju
schopná riaditeľka a podnik dosahoval
dobré výsledky. Mala výbornú štartova-
ciu pozíciu na uplatnenie sa v nových
podmienkach. Čo sa však stalo? Nové
vedenie investičného fondu, ktoré získa-
lo fabriku, vymenilo skúsený a odborne

zdatný manažment za svojich ka-
marátov a fabrika v krátkom čase skra-
chovala. Takto sa akcie veľkej časti oby-
vateľstva zmenili na toaletný papier. Nie
je mojím zvykom plakať nad rozliatym
mliekom, ale práve končiaci sa mesiac
úcty k starším mi nedá, aby som trochu
nezmiernila silnejúcu tendenciu vy-
kresľovať dôchodcov ako darmožráčov
štátneho (biedneho) rozpočtu.
Pripomínam bohorovným superekonó-
mom, že aj ich čas neúprosne letí! Dneš-
ná stredná generácia bude už zajtra tvo-
riť skupinu dôchodcov - ak sa vôbec
toho veku dožijú. A pretože čierno-biele
videnie sa vekom mení na vnímanie
celého farebného spektra, možno začnú
mať aj výčitky svedomia. Svedomie
totiž nie je výmysel bigotných veriacich
všetkých typov, ale veľmi nepríjemný
vnútorný pocit, že sme niekomu ublíži-
li. A na tom nič nezmení fakt, že v jed-
nom mesiaci roka sa akože zaoberáme
problematikou úcty k seniorom.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Pobočka Privatbanky, a. s. v Bratislave Vám ponúka

najlepšiu úrokovú sadzbu
termínovaného vkladu na trhu

Privatbanka PROFIT Konto

4,10 % p. a.
bez poplatkov a dodatočných podmienok

Kontakt:  
pobočka Bratislava, Krížna 3, tel.: 02/5541 0647-8

n riadenia bežného účtu

riadenie a vedenie termínovaného vkladu

evný úr b

riadenie s minimálnym vkladom 1 000 EUR (30 126 SKK)* 

peňažné prostriedky vrátane úrokov uložené na účte 

Privatbanka PROFIT Konto sú hránené v súlade 

konom o hrane vkladov

Možnosť riadenia účtu Privatbanka PROFIT Konto  e  Internet na stránke www.privatbanka.sk

* konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK



Konečná by

nemala byť pod

Novým mostom
AD: NELEGÁLNE PARKOVANIE
POD MOSTOM POKRAČUJE (BN
33/2009)
Článok o tom, ako vodiči stále obsa-
dzujú priestor pod Novým mostom,
kde zaberajú miesta pre chodcov,
vyvolal medzi čitateľmi veľkú disku-
siu. Ohlas bola väčšinou jasný, s
takto parkujúcimi vodičmi treba
niečo robiť!

~     ~     ~
Situácia pod Novým mostom je už ozaj
neúnosná. Stále viac áut tam parkuje,
na vine je však jednoznačne mesto,
ktoré urobilo pod mostom parkovisko
pre taxíky, čo neuniklo pozornosti
ostatných vodičov a tak sa pridali.

~     ~     ~
Nič nové, minule som si zašpinila
sukňu, keď som sa doslova predierala
popri dvoch autách zaparkovaných pod
mostom. Mestskú políciu som tam ešte
nevidela (cestujem tade denne). Štátni
policajti sú pod Novým mostom často,
ale žeby pokutovali, to som ešte nevi-
dela. Dokedy sa budeme pozerať na
nelegálne parkovisko, na ktoré, mimo-
chodom, chodí veľa Rakúšanov (ko-
nečnú tu má spoj 901 do Hainburgu).
Vedenie mesta si tu robí peknú rekla-
mu. Nielenže je dlažba totálne rozbitá,
no prasknuté sú už aj kvetináče
(obdĺžnikový pás). Hlavne, že tam sa-
dia nové kríky. Treba to opraviť, až po-
tom sadiť. 

~     ~     ~
S aroganciou vodičov treba niečo robiť
a dávať im vysoké pokuty, ako naprík-
lad vo Viedni. Bratislavu o chvíľu pre-
menujú na Autoslava. V každej vyspe-
lej krajine si pritom vedia urobiť poria-
dok s vodičmi. U nás to nefunguje, ako
aj všetko ostatné, víťazí tu arogancia a
korupcia. Nový most je v úplnom cent-
re mesta úplne zabudnutý. Chcelo by
to komplexnú rekonštrukciu, navyše
tam nepatrí konečná autobusov! Auto-
busy by mali pokračovať aspoň k
novému divadlu, alebo až na nivy. Pod
novým mostom by mal byť park, prí-
padne ho treba vhodne využiť na iné
účely, len nie na parkovisko!

~     ~     ~
Treba im vypúšťať pneumatiky. Potom
si rozmyslia, či tam budú parkovať a
meniť rezervy, alebo tam neparkovať.
Toto pokladám za asertívne riešenie.
Bude to 1:1. On obmedzí mňa, ja jeho.

~     ~     ~
Riešenie? Jednoduché: Z každej vybra-
nej pokuty dostane policajt odmenu
(napríklad 5 percent). Je jednoduché
priestupok zdokumentovať (foto, ka-
merový a zvukový záznam) a ak by na-
príklad 15 áut zaplatilo pokuty po 66
eur, tak dvaja policajti iba na tomto
mieste zarobia 25 eur nad svoj plat. 

~     ~     ~
Dobrý nápad s tou odmenou pre poli-
cajta, nič lepšie ako motivácia zatiaľ
nevymysleli. Ja by som tiež jeden ná-
pad pridala: Čo tak zriadiť www
stránku a email pre občanov na zasie-
lanie fotografií previnilcov pekne s
ŠPZ? A pekne kasírovať zle zaparko-
vané autá, či už na zeleni, chodníku a
nebodaj detských ihriskách, potom
šup, poslať s fotkou peňažný výmer.
Hneď bude plnší štátny rozpočet! PS:
Upraviť zákon, že za auto je zodpo-
vedný majiteľ auta. 

(z diskusie na www.banoviny.sk)

V piatok bude

na diaľničnom

obchvate plno
BRATISLAVA
Bratislavskí vodiči si musia pripra-
viť na koniec pracovného týždňa
ešte pevnejšie nervy, ako to býva
obyčajne. V hlavnom meste sa totiž
koná dvojdňové stretnutie ministrov
obrany členských krajín NATO (22.-
23. októbra 2009), čo prinieslo aj
zmeny v doprave. 
Polícia upozorňuje najmä na piatkové
obmedzenia na diaľničnom obchvate,
keď pri postupnom odchode päťdesia-
tich delegácií z Petržalky na letisko
vyradia diaľničný obchvat z prevá-
dzky.
„Odporúčame preto tým, ktorí chcú na
víkend cestovať mimo Bratislavy, aby
ju opustili v dopoludňajších hodinách,
alebo až po 19. hodine,“ prízvukovala
bratislavská policajná hovorkyňa Ta-
tiana Kurucová. Začiatkom týždňa sa
dokonca zvažovalo uzatvorenie jedné-
ho jazdného pruhu diaľničného ob-
chvatu, od Prístavného mosta až po
letisko. (mm)
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FIRST MOMENT  ZĽAVY

Konverzný kurz: 30,1260 Sk
Všetky uvedené ceny sú bez povinných doplatkov.

ZIMA 2009/2010
Najširšia ponuka na trhu

www.satur.sk/lyzovacky
infolinka 0904 422 222

RAKÚSKO
Fieberbrunn, OBERMAYR ***
7 nocí, polpenzia, 
deti do 12 r. 
zdarma, priamo pri 
vleku

RAKÚSKO
Mölltal, ALPENHOF ***
7 nocí, AI, 6-dňový 
skipas, deti do 
6 r. zdarma

 

TALIANSKO
Via Lattea, LA TERRAZZA ***
7 nocí, polpenzia, 
letecká doprava, 
6-dňový skipas, 
dieťa do 7 r. zdarma

FRANCÚZSKO
Valfréjus, DE FLORENCE ***
7 nocí v 4-lôžkovom 
apartmáne, 6-dňový 
skipas, priamo na 
svahu 

ŠVAJČIARSKO
Nendaz, PRACONDU ***
7 nocí v 4-lôžkovom 
apartmáne, priamo 
na svahu

SLOVENSKO
Vysoké Tatry – Lomnica,
GRANDHOTEL PRAHA ****
7 nocí, polpenzia, 
wellness, dieťa 
do 12 r. zdarma

cena už od 

385 ¤ 

11 598,51 Sk

cena už od 

48,75 ¤ 

1 468,64 Sk

cena už od 

260 ¤ 

7 832,76 Sk

cena už od 

760 ¤ 

22 895,76 Sk

cena už od 

372 ¤ 

11 206,87 Sk

cena už od 

170 ¤ 

5 121,42 Sk

Zľava až 9% do 31. októbra 2009

Inz BA Zima 201x87.indd 1 12.10.2009 13:13

Navrhovateľ IPP Slovakia, spol. s r.o., Mudro-
ňova Bratislava predložil zámer 

Podzemná hromadná garáž
- Nám. Alexandra Dubčeka

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
13. 10. do 2. 11. 2009 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
2. 11. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
1151/1, 1144,1142/1-5 v lokalite na Streleckej ulici,
k. ú. a MČ Bratislava - Staré Mesto, územný obvod
Bratislava I.
Dotknuté územie je ohraničené zo severnej strany Stre-
leckou ulicou, z južnej, juhozápadnej a juhovýchodnej
strany ulicami Palisády a Mudroňova.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie pod-
zemnej parkovacej garáže, ktorej prevádzka zlepší
pomery parkovania v blízkosti areálu Bratislavského
hradu. V súčasnosti je v okolí nedostatok parkovacích
stojísk. Hmotové prevedenie navrhovanej činnosti
pozostáva z 3 podzemných podlaží (PP) a 3 nadzem-
ných podlaží (NP). Na úrovni 1.NP až 3.PP sú navrho-
vané garážové priestory s počtom 275 parkovacích
stojísk (platí pre oba varianty), schodiská a priestory
vzduchotechniky. V rámci 1.NP bude z ulice Palisády
umiestnený vjazd do garáže, vrátnica, kancelária infor-
mácii a verejné sociálne zariadenia. Na 2. a 3.NP
budú umiestené technické priestory. Variantnosť
navrhovanej činnosti spočíva v rozdielnej výmere zasta-
vanej plochy a vzrastlej zelene dotknutého územia
navrhovaným objektom. 
Predpokladaný termín začatia: cca 04/2010
Predpokladaný termín ukončenia: cca 09/2011
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Dve tretiny 

sporov radšej

riešili dohodou
PETRŽALKA
Služby Petržalskej mediačnej porad-
ne využilo od jej vzniku celkovo 42
klientov, až v dvoch tretinách prípa-
dov sa spory medzi zainteresovanými
stranami riešili mediáciou. 
„Počas dvanástich mesiacov od jej zalo-
ženia najčastejšie prichádzali klienti s
problémami, týkajúcimi sa susedských a
rodinných vzťahov, či z dôvodu neplne-
nia vyživovacích povinností. V troch prí-
padoch vydali potvrdenie pre súd o sna-
he vyriešiť spor dotknutých strán mi-
mosúdnou dohodou,“ informoval ho-
vorca samosprávy Ľubomír Andrassy.
Mediácia je mimosúdne riešenie konf-
liktov prostredníctvom tretej nezávislej
strany - mediátora. Cieľom je obojstran-
ne prijateľná dohoda. Výhodou takého-
to urovnania konfliktu je to, že zaintere-
sované strany sa priamo podieľajú na
riešení existujúceho sporu, celý proces
je maximálne diskrétny. (mm)

Miesta 

na parkovanie

budú po novom
RUŽINOV
Vyhradené parkovacie miesta budú
v bratislavskom Ružinove prideľo-
vať podľa novoprijatých zásad.
Rozhodli o tom miestni poslanci. 
Povolenie sa vydáva pre byt, sídlo
firmy alebo prevádzkareň na jeden
rok pre jedno motorové vozidlo, kto-
rého vlastník alebo majiteľ má trvalé
bydlisko v mestskej časti. 
Príjmy z prenájmu parkovacích miest
by sa mali využiť na vybudovanie
nových parkovísk. Poslanci zároveň
rozhodli o maximálnom počte vyhra-
dených miest, tých by mala byť v Ru-
žinove polovica z celkovej kapacity. 
Ružinovský úrad spracoval aj paspor-
tizáciu parkovacích miest. Podľa
tohto materiálu je na 152 uliciach k
dispozícii 17 312 parkovacích miest
pre motorové vozidlá, z toho 216 je
určených pre invalidov a 402 je plate-
ných. (sita)

Vnútri je dobrý vzduch, vonku však

robia postávajúci fajčiari neporiadok
STARÉ MESTO
Návštevníci, ale najmä obyvatelia
Starého Mesta, si už zvykajú na
nový obraz. Desiatky postávajúcich
ľudí pred podnikmi s cigaretami v
ruke. Zákaz fajčenia v prevádzkach
síce vyčistil vzduch vo väčšine reš-
taurácii, bufetov či iných podnikov,
no súčasne spôsobil, že na uliciach sa
hromadia cigaretové ohorky.
Uvedomuje si to aj samospráva Staré-
ho Mesta, ktorá už zareagovala: „V
najbližších dňoch miestny úrad mest-
skej časti doručí majiteľom týchto pre-
vádzok výzvy. Ich cieľom je dohodnúť
sa na vytvorení takých podmienok, aby
cigaretové ohorky nekončili pod noha-
mi ľudí,“ informovala hovorkyňa
samosprávy Alena Kopřivová.
Pred budovami rôznych firiem a inšti-
túcií sa už v minulosti grupovali pofaj-
čievajúce skupinky. Na zemi po nich
ostávali „špaky“, ba aj prázdne plasto-
vé kávové poháre. „Situácia sa však

ešte viac zhoršila po 1. septembri 2009,
keď začala platiť novela zákona o
ochrane nefajčiarov. Desiatky ľudí s
cigaretami v ruke vychádzajú najmä z
prevádzok spoločného stravovania a na
chodníkoch po nich ostáva nepríjemná
vizitka. V zmysle všeobecne záväzné-
ho nariadenia leží povinnosť starať sa o
čistotu chodníkov na území mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto na ple-
ciach vlastníkov, správcov alebo
nájomcov nehnuteľností priľahlých k
chodníkom. Ak túto povinnosť zaned-
bajú, hrozí im pokuta,“ zdôraznila
Alena Kopřivová. 
Veľkým problémom je aj to, že chodní-
ky sa síce upratujú, ale neskoro: „Pod-
niky spoločného stravovania, kaviarne,
reštaurácie, puby sú často otvorené do
neskorých večerných hodín. Na druhý
deň sa do nich personál vracia okolo 9.
- 10. h. Chodník začne upratovať až v
tomto čase. Staromestská samospráva
považuje takú situáciu za neprípustnú,

pričom pokutovanie nepovažuje za
systémové riešenie. Vo výzve adreso-
vanej podnikateľom v oblasti obchodu
a služieb navrhuje umiestniť pred ich
prevádzky prenosné popolníky. Po
skončení prevádzkových hodín ich
personál odnesie a súčasne očistí chod-
ník do šírky jeden a pol metra od
nehnuteľnosti po celej dĺžke fasády
objektu,“ prízvukovala hovorkyňa
samosprávy Starého Mesta.
Dobrou správou pre majiteľov prevá-
dzok je, že mestská časť nebude vyža-
dovať poplatky za umiestnenie prenos-
ných popolníkov na verejné priestran-
stvo. Nevyhnutné je však získať na to
súhlas referátu cestného správneho
orgánu mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto. Popolníky by mali byť situova-
né vo vzdialenosti maximálne 500 cm
od vchodu do prevádzky. „Možno tiež
využiť rôzne výklenky, vybočenia
chodníkov a podobne,“ dodala Alena
Kopřivová. (mm)

NOVINKY Z MHD

 Platí vo dne aj v noci.
  Pošlite prázdnu SMS na číslo 1100 (70 min. lístok), 1124 (24 hod. lístok) 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.

SMS lístok 0,80  EUR/70  minút
SMS 24 3,50  EUR/24  hodín
viac informácií: tel: 02/5950 5950, e-mail: sms24@dpb.sk

SMS lístok 0 80 EEUR/70 minút

Ďakujeme! Už 2 milióny z Vás 
využili službu SMS lístok

www.dpb.sk



Tak obyčajne, ľudsky…

Anton Baláž, rodák z Vysokej pri 

Morave, spevák, moderátor, ľudo-

vý rozprávač, dlhoročný člen Novej 

scény v Bratislave, vicerichtár Spol-

ku Záhorákov v Bratislave, spoluza-

kladateľ, dramaturg a moderátor 

Záhoráckeho bálu:

„Vladimíra Bajana považujem za 

priateľa Záhorákov, pretože ako bra-

tislavský župan, ba predtým aj ako 

starosta mestskej časti Petržalka, pod-

poroval kultúrne úsilia nášho Spolku 

Záhorákov v Bratislave. Dokonca sa 

zúčastňoval na Záhoráckych báloch, 

sú to verejnosťou obľúbené plesy, kto-

ré spolok organizuje a ktoré majú už 

viac ako 40-ročnú tradíciu. Vladimír 

Bajan na jeho slávnostnom otvorení 

v minulých rokoch najprv na hlav-

nom pódiu dekoroval šerpou našu 

záhorácku richtárku, národnú umel-

kyňu Máriu Kráľovičovú, s ktorou po-

tom predviedli aj prvý tanečný vstup 

na parkete. Jeho náklonnosť – a nie-

len platonická - k mojim rodákom je 

mi veľmi sympatická a vážim si ju.“ 

Moje takmer dvadsaťročné pôsobe-

nie vo verejnom živote - v komunálnej či 

„vysokej“ politike - ma neraz a na „vlast-

nej koži“ presvedčilo, že je to veľmi kreh-

ká a zraniteľná hranica. Keď sa prekročí, 

potom aj zraňuje človeka. Osobne, ro-

dinne, pracovne, spoločensky. Zvýšená 

tolerantnosť politika nie je obsiahnutá 

v nijakom zákone, lebo nikto nemôže 

mať viac ani menej občianskych práv, 

ako ich majú všetci ostatní občania. 

Nemám však námietky proti takejto 

neformálnej požiadavke verejnosti. 

Je súčasťou zdravej politickej kultúry. 

Nikto predsa nikoho nenúti, aby sa dal 

na politickú dráhu. Je to dobrovoľné 

rozhodnutie. Kto sa na ňu vydá, musí sa 

zmieriť so zvýšenou kontrolou svojich 

úradných i súkromných krokov, skutkov. 

Kontrolu však nezamieňajme za osočo-

vaciu kampaň, ktorá uráža funkcionára, 

jeho kolegov či rodinu. Prijímam každú 

vecnú kritiku a polemiku, rešpektujem 

iné postoje, pohľady, presvedčenie, 

názory. Pluralita je základom pre moje 

aj spoločné rozhodnutia. Riešime prob-

lémy, hľadáme východiská, spoločné 

veci posúvame dopredu. S nadhľadom 

beriem rôzne konšpiratívne šumy a bul-

várne fámy. Zásadne však odmietam 

nepravdy, podozrievania, osočovania, 

hlúposti. Na ne platí to slovenské a ľu-

dové, že ak neublížia, aspoň zasmradia. 

Potom treba poriadne vyvetrať. Taký 

čas nastal... Alebo už sme zase v čase, 

keď sa  hovorilo – kto nejde s nami, ide 

proti nám? Keď nebolo podstatné, čo sa 

hovorí, ale kto to hovorí?

Kritika áno – klamstvo nie
Nie som volebným novicom, viem, 

čo voľby „obnášajú“. V priazni o voliča 

ich vždy vnímam ako súťaž kandidá-

tov v myšlienkach, návodoch, rieše-

niach, cieľoch. Súťažím! Stáva sa však, 

že ak niektorému volebnému súperovi 

dôjdu argumenty, alebo sa v proble-

matike funkcie, ktorú by chcel ako zvo-

lený kandidát  vykonávať, nevyzná a  

okrem všeobecných fráz či prázdnych 

sloganov nemá čo uskutočniteľné 

a konkrétne ponúknuť, začne voličov 

strašiť, alebo im o protikandidátovi, 

svojom súperovi,  klamať. To prvé sa 

udialo pred štyrmi rokmi, keď som mal 

byť pre Bratislavčanov nebezpečen-

stvom ako „červený župan“. V tohto-

ročných voľbách sa deje to druhé - šíria 

sa klamstvá. Znesiem údery, ktoré mie-

ria na mňa. Napríklad, čo som urobil 

inak, ako som podľa nich mal. Akých 

chýb som sa dopustil. Neodmietam 

zodpovednosť za svoje individuálne 

konanie a činy. Neznesiem však, ak sa 

prostredníctvom mojej osoby udiera 

do iných ľudí. Do poslancov, starostov, 

primátorov, pracovníkov úradov, pod-

nikov, škôl, sociálnych a zdravotníc-

kych inštitúcií, ale aj tisícov aktivistov, 

dobrovoľníkov, ktorí vykonávali a za-

bezpečovali pre vyše 600-tisíc obyva-

teľov každodenné činnosti. Málokto si 

vie predstaviť, akú radosť vie vyvolať 

taká „maličkosť“ ako napríklad nová 

polohovateľná posteľ v sociálnom za-

riadení. Teší sa nielen zdravotná sestra 

či opatrovateľka, ale aj riaditeľ zaria-

denia aj samotný klient, ktorý ju bude 

využívať. Napádať takýchto ľudí len 

preto, že si treba kopnúť do župana? 

Ako k tomu prídu?  

Vraj ničnerobenie!
Keď amatérsky bubeník udiera slo-

vami a trieska nezmysly, že sa v Brati-

slavskom samosprávnom kraji za Baja-

na počas štyroch rokov nič neurobilo, 

to už nie je iba „o Bajanovi“, nie je to len 

mojou  „kritikou“, je to zneváženie a zne-

uctenie práce tých, ktorých uvádzam. 

Pretože z drobnokresby výroku onoho 

bubeníka o ničnerobení vyplýva, ako-

by  krajskí poslanci ani raz nezasadali 

a o ničom nerozhodli, z 500 km ciest 

sa neopravil ani jeden meter, neprešiel 

po nich jediný autobus prímestskej  do-

pravy a nepriviezol jediného Pezinčana 

či Malačana do Bratislavy, v šestnástich 

zariadeniach sociálnych služieb sme 

sa nepostarali ani o jedného z 1 720 

klientov - dôchodcov, opustených detí, 

sirôt a bezmocných matiek, v jedinej 

strednej škole sa v zime nekúrilo a nič 

sa na budovách neopravilo a nerekon-

štruovalo, v divadlách Aréna a  Astorka 

neboli predstavenia a Malokarpatská 

vínna cesta nikdy neexistovala. Takmer 

15 miliárd korún, čo bol štvorročný roz-

počet kraja, sa niekde záhadne stratilo, 

vyparilo či čo...?!

Pozri, kto hovorí
Práca župana nie je prácou v pro-

spech konkrétnej politickej strany či 

Prah citlivosti verejného činiteľa, teda aj politika, má byť vyšší ako ktoréhokoľvek iného 

občana – tak znie požiadavka verejnosti. Má prijať nielen ostrejšiu a nepríjemnejšiu kriti-

ku, ale aj zniesť takú mieru vyjadrení o sebe a hodnotení seba inými, že sú len pomyselný 

milimeter od hranice, kde sa už siaha na povesť a ľudskú dôstojnosť.

V sociálnom zariadení Náruč záchrany na Fedákovej ulici v Dúbravke vysvätili pred niekoľkými dňami Kaplnku Sv. kríža. 

Témou slávnosti vysvätenia bol symbol kríža a kresťanské motto – Len ten človek, ktorý prijme kríž, je veľký.
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Aréna nezostala 
bez pomoci
Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aré-

na na tlačovej besede zdôraznil, že 

existencia divadla, napĺňanie dra-

maturgických plánov, ako aj uve-

denie priamych prenosov z Met-

ropolitnej opery v New Yorku, sa 

môžu uskutočňovať len vďaka 

štedrej pomoci a podpore zriaďo-

vateľa – Úradu Bratislavského sa-

mosprávneho kraja a jeho predse-

du  V. Bajana, ktorý je aj v zložitom 

čase krízy divadlu nápomocný 

v maximálne možnej miere. „Bez 

pomoci pána Bajana a BSK by to 

všetko u nás, v Divadle Aréna, ne-

bolo možné. Vďaka nášmu zriaďo-

vateľovi je Aréna, ako jedno z mála 

divadiel v súčasnosti na Slovensku 

divadlom stabilným, tvorivým, prí-

ťažlivým a navštevovaným.“

Aj my sme 
vymyslení?

Volám sa Zuzana Droppová, nav-

števujem druhý ročník vysokej 

školy, odbor strojarina, a v nad-

chádzajúcich voľbách do VÚC kan-

didujem ako nezávislá na poslan-

kyňu BSK. „Priodvážne na mladé 

dievča,“ povedal mi starší pán, 

ktorého som požiadala o podpis 

na môj petičný hárok. „Prečo?“ 

spýtala som sa a on mi odpove-

dal: „Ste príliš mladá a príliš nezá-

vislá a takým ja nemôžem dôve-

rovať.“ Náš dialóg neviedol ni-

kam. On svoje argumenty čerpal 

z bulváru – ja napriek mladosti zo 

skúseností a poznania.  „Ešte ste 

nič nedokázali a už chcete rozho-

dovať?“ uškrnul sa, a tým sa moje 

stretnutie s občanom skončilo. 

Aj predseda BSK Vladimír Ba-

jan pred dvoma rokmi trochu 

pochyboval o tom, či stredoško-

láci rozmýšľajú nad problémami, 

ktorými žije kraj a spoločnosť. Ale 

nehodil nad nami rukou, keď sme 

chceli diskutovať a neuškŕňal sa 

nad našimi návrhmi, ktoré sme 

chceli predložiť poslancom BSK. 

Vďaka nemu vznikol Stredoškol-

ský parlament pri BSK a existuje 

už dva roky.  Hoci väčšina krajov 

má nejakého partnera v oblasti 

práce s mládežou, sme unikátni 

v tom, že v našom kraji sme zapo-

jili do projektu priamo mladých 

ľudí. A to je spôsob, ako sa posta-

rať o to, aby študenti vnímali, že 

aj oni sú súčasťou nášho kraja a aj 

ich názor je dôležitý.  

Jeden z kandidátov na župana 

tvrdí, že je smutné, ak sa činnosť 

župy zredukuje len na úradova-

nie a vydávanie povolení. Aj my 

sme podľa neho len vymyslení?

Ivan Vojtek, herec: „Z Vlada Baja-

na cítim človečinu a s radosťou teda 

využívam našu podobu. Keď vybeh-

nem na výlet do kraja, sľubujem 

každému, koho stretnem, opravený 

chodník alebo aj modré z neba. Nech 

si s tým predseda Bajan poradí. Pred-

nedávnom som mu ponúkol, že mu 

budem robiť dvojníka. Churchill mal 

dvoch, nuž nech má aspoň jedného. 

A tak sme si ťapli. Keď večer nehrám 

v divadle, rád sa ako nepravý Bajan 

prejdem mestom aj chotárom, po-

zdravím sa s ľuďmi, a tak sa im zdá, že 

Bajan je všade. Nie je to na zahodenie. 

A som spokojný, pretože moje herecké 

obzory si rozširujem aj o tie županské. 

Podobáme sa a sme rovnakej nátury. 

Srandisti – keď treba a keď sa to hodí. 

Som rád, že robím dvojníka človeku, 

ktorý dokáže pracovať pre ľudí, sta-

rostiť sa pre nich a smiať sa s nimi. 

Je ako lopta – keď ju tresnete o zem, 

vyskočí ešte vyššie. Mimochodom, 

tipnite si, či na tej karikatúre som ja, 

Ivan Vojtek (nepravý Bajan), alebo 

opätovný kandidát na župana Vladi-

mír Bajan. :-) “ 

VÁŠ NÁZOR 

Pokračovanie na 2. strane



Keď v roku 2002 pozvali na Úrad BSK 

riaditeľa Strednej vinársko-ovocinár-

skej školy v Modre, aby mu oznámili, 

že školský majetok je „stratový“, a pre-

to ho treba prenajať súkromnej fi rme, 

Slavomír Zoch neveril vlastným ušiam. 

V jedinej odbornej škole svojho druhu 

na Slovensku učil už takmer štvrťsto-

ročie a od roku 1989 bol jej riaditeľom. 

Vedel teda, kam išla a odkiaľ neprišla 

každá koruna. V  prvom okamihu si 

pomyslel, že je to jedna z nespočet-

ných hereckých póz autora výroku, 

alebo hlboké nepoznanie problema-

tiky, či nebodaj niečo ešte horšie. Ako 

úloha... Tak sa neskutočné stalo sku-

točným. Škola, ktorej história sa začala 

písať v roku 1884, a ktorá v Modre sídli 

od roku 1922, prišla v osudnom roku 

2002 prenájmom o majetok, čo mala 

buď vo vlastníctve, alebo so súhlasom 

iných vlastníkov ho obhospodarovala. 

Nebolo toho málo: 300 ha zeme, z nej 

50 ha vinohradov, 50 ha ovocných sa-

dov, zvyšných 200 ha bola orná pôda, 

na ktorej sa pestovali  obilniny, chovali 

morky a kurčatá. K tomu školská pivni-

ca. Už vtedy to bola študentská „podni-

kateľská diverzifi kácia“, lebo keď nebol 

dobrý úrodný rok na hrozno, ekonomi-

ku hospodárenia zachraňovali obilniny 

a chov hydiny. Zakaždým to vyšlo, ak 

nie plus, potom aspoň ako rovnováha. 

Ale nie dlhodobé straty...  

Napokon, ozajstné straty prišli. Tie 

z dôsledkov prenájmu. Akosi prirýchlo 

sa stratil nový traktor za viac ako milión 

korún, ale dajme na priamu reč Slavo-

míra Zocha: „Podľa vtedajšieho vyjad-

renia úradu BSK vraj niet na poslednú 

lízingovú splátku. Tú napokon zaplatil 

niekto iný.“ Bola to pre niekoho výhod-

ná splátka. Aj s traktorom. Na Slovensku 

to bolo vtedy tak. Akosi sa „vyparilo“ aj 

víno, keďže so školskou pivnicou sa 

prenajali aj jeho zásoby. „Ak by sa liter 

predal len za 15 korún, bolo by to spolu 

7 miliónov,“ vecne konštatuje riaditeľ. 

Škola vinohradníčila, vínny mok pili 

iní. Ako v rozprávke, keď sa Laktibrada 

vysmieval Lomidrevovi: „Varíš tú kašu, 

varíš, ale ju jesť nebudéééšššš!“  

Končilo sa však prvé volebné obdo-

bie a blížilo sa druhé, ktovie, čo sa po-

liticky medzi spriaznencami prihodilo?! 

Navyše, keď ešte aj pivnicu vytopilo 

a doslova ju stavebne a technologicky 

zdevastovalo, nasypal si vysoký úrad-

ník župy popol na hlavu a prenájom 

označil za omyl. Majetok škole vrátili. 

Ibaže ako v zlej rozprávke, aj keď ria-

diteľ školy už oferoval 200-tisíc korún 

na projekt, ako zaratovať aspoň škol-

skú pivnicu. Z niekdajšieho školského 

majetku, vlastného či prenajatého, sa 

vrátilo len torzo. Z 300 ha zostali škole 

len tri vlastné.  Po skúsenostiach, ktoré 

mali skutoční vlastníci s nájmom ich 

pôdy „podnikateľovi“, sa zaťali a súhlas 

už nedali na nájom nikomu. Ba niektorí 

svoje hektáre radšej predali. A školská 

pivnica? Po vyexpedovaní vína sa ne-

používala, neslúžila škole ani podnika-

teľovi, namiesto záväzku o jej moder-

nizácii len chátrala. Hrôza! Kto neverí, 

nech si na internete nájde web strán-

ku školy www.svosmo.sk a na hlavnej 

stránke klikne na odkaz Školská piv-

nica. Tam je dostatočná výpoveď. „Po 

voľbách som zavolal nového župana 

Vladimíra Bajana, nech sa príde pozrieť 

na školskú pivnicu, akú nám ju za jeho 

predchodcu vrátil kraj pred voľbami. 

Zmohol sa na povzdych a rozhodnutie, 

že tú katastrofu treba napraviť.“

Aj sa naprávalo. Zmesku župnej fraš-

ky s podnikateľskou tragédiou ako pan-

čované víno vyliali do kanála. Bratislav-

ský kraj dal vinársko-ovocinárskej škole 

milióny korún na samosprávny reparát. 

Za jeden rok stavebne zrekonštruovali 

školskú pivnicu - vyše 2 milióny korún. 

Kúpili najmodernejšie technológie - lis, 

zásobníky a iné potrebné veci. To stálo 

4 milióny Sk. Nový traktor jeden a pol 

milióna,  pomohlo im mesto Modra, 

poskytlo im hektár pôdy na vybudo-

vanie nového školského sadu. Takmer 

stopäťdesiatim stredoškolákom - viná-

rom a ovocinárom spolu s pedagógmi 

sa skončil zlý sen a vošli do inej skutoč-

nosti. Nekomediálnej. Opona spadla. 

Našťastie.

Tak obyčajne, ľudsky…
čiatku svojej komunálnej praxe. Som 

presvedčený, že inak to ani nejde. Že 

preháňam? Vôbec nie. Na hrubé vre-

ce, hrubá záplata. Mám zvýšený prah 

citlivosti. Nie však na klamstvá, neúc-

tu, urážky, hlúposti. Len sa pozrieť, kto 

to hovorí... 

Preto dávam veci do poriadku 

a bránim tých, ktorí demonštratívne 

nestávajú pred kamerami a nelezú 

na barikády, nebojujú vo svojich 

blogoch a na tlačovkách s každým - 

všade a vo všetkom sa vyznajú, ktorí 

verejne nevycapujú svoje „chcenie“ 

na bilbordoch, ale celé štyri roky ro-

bili a robia to, čo bolo a je potrebné 

a nevyhnutné pre ich spoluobčanov, 

pre kraj. Bez rachotu,  bez buchotu. 

Tak obyčajne, ľudsky.

Vladimír Bajan,

predseda Bratislavského 

samosprávneho kraja

Riaditeľ Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre Slavomír Zoch a študenti v zrekonštruovanej školskej pivnici.

Vážený pán predseda, 

chcem sa Vám poďakovať aj 

v mene žiakov školy a ich rodičov 

za Vaše rozhodnutie riešiť hava-

rijnú situáciu v našej škole. Budo-

va školy má už viac ako 50 rokov. 

Z tohto dôvodu boli stúpačky 

na vodu a odpad v dezolátnom 

stave a spôsobovali v posledných 

rokoch neustále zatekanie. Stav-

bári kompletne vymenili hrdzavé 

stúpačky na toaletách, vybu-

dovali nové kabínky, po rokoch 

opäť umožnili prietok teplej vody 

a zabudovali novú sanitu. Sme 

veľmi radi, že sme mohli žiakom 

v novom školskom roku odovzdať 

zrekonštruované priestory hodné 

modernej európskej školy. Tiež sa 

tešíme, že po rokoch nám konečne 

tečie teplá voda, čo ocenili najmä 

upratovačky školy. Nadšenie a ra-

dosť vyvolalo v zamestnancoch 

školy ohromné pracovné nasa-

denie a bez rozdielu vo vzdelaní 

a postavení sme sa všetci pustili 

do umývania a upratovania. 

Vážený pán predseda, Vaše roz-

hodnutie si vážim o to viac, že si 

plne uvedomujem, že rekonštrukcia 

sa robila v čase krízy, keď musíme 

všetci hospodáriť s každou korunou. 

Zároveň musím dodať, že odstráne-

nie havarijného stavu zamedzilo aj 

narastaniu ďalších nákladov, ktoré 

by vznikali zatekaním.

Vážený pán predseda, viem, 

že počas Vašej náročnej každo-

dennej práci sa stretávate skôr 

s problémami, napätím a stresom 

a určite tých milých a príjemných 

situácií nie je až tak veľa. Preto 

som si dovolila napísať Vám tento 

list. Chcem Vám vyjadriť skutočne 

bez fráz, ale úprimne, veľký obdiv 

a úctu za to, čo robíte, zaželať Vám 

veľa síl, energie a kreativity vo Va-

šej ďalšej práci.

Ing. Tatiana Mókosová,

riaditeľka Strednej odbornej školy

obchodu a služieb 

Samuela Jurkoviča

LIST PREDSEDOVI 

MUDr. Ľudmila Jurínová, denné 

rehabilitačné centrum: „Zdravot-

níctvo je oblasť, ktorá je fi nančne 

podvyživená a zanedbávaná. Naše 

rehabilitačné oddelenie slúži de-

ťom s poruchami sluchu a dovolím 

si povedať, že len vďaka Vladimírovi 

Bajanovi sa nám ho podarilo udr-

žať. Vladimíra Bajana budem voliť 

najmä preto, lebo v línii, ktorú začal 

v Petržalke, pokračoval aj v kraji. 

Kontinuita jeho práce je na neza-

platenie.“

Mária Vaškovičová, autorka a pro-

ducentka projektu Krištáľové 

krídlo: Spolupracujem s Bratislav-

ským samosprávnym krajom. Mám 

osobne veľmi kvalitné skúsenosti 

zo spolupráce so súčasným pred-

sedom BSK Vladimírom Bajanom. 

Okrem iného sa zaslúžil o to, že sa 

galavečer Krištáľové krídlo  koná 

v novom Slovenskom národnom 

divadle, a tým prispel k zvýšeniu 

spoločenskej prestíže tohto poduja-

tia. Podporujem jeho kandidatúru, 

lebo ho poznám ako človeka, ktorý 

má ťah na bránku, rozumie komu-

nálnej politike, má schopnosť byť 

úspešný v komunikácii so sloven-

skou politickou špičkou, čím dokáže 

pre svoj kraj veľa získať. Jeho prio-

ritnou vlastnosťou je, že naozaj má 

rád kraj, ktorý spravuje.

VÁŠ NÁZOR 

Chcieť môže občan 
úlohou politika je robiť
Anna Ghanamová,  prezidenka  OZ

Šanca pre nechcených: Keďže pat-

rím medzi novinárov, ktorí začínali 

svoju kariéru v čase, keď súčasní 

slovenskí politici tú svoju, poznám 

každého z nich od jeho politic-

kých začiatkov. Vlado Bajan sa mi 

však najviac vryl do pamäti ako je-

den z tých, čo hrdo niesli v rukách 

prvú slovenskú ústavu. Druhý raz 

ma naštval a dojal zároveň,  keď 

som s ním, ako starostom Petr-

žalky, robila rozhovor do televízie 

a on ho bez pardonu prerušil, lebo 

sa k nemu neohlásene dostala 

uplakaná pani so žiadosťou o po-

moc. Vtedy som si povedala:  sú 

takí, čo sa nepotrebujú promená-

dovať v médiách a funkciu berú 

ako službu ľuďom... 

No a do tretice ma presvedčil 

o tom, že je človek s otvoreným 

srdcom, keď si vypočul môj sen 

o trojgeneračnom sociálnom 

centre a hneď konal. Ako jediný. 

Jediný z plejády regionálnych po-

litikov, ktorým som ponúkla mož-

nosť postaviť u nich za neverejné 

prostriedky, ktoré sa mi podarilo 

získať, sociálne zariadenie pre se-

niorov a opustené ženy s malými 

deťmi. Presvedčil poslancov, aby 

nám prenajali budovu a prispel 

aj z vlastných prostriedkov na la-

vičky, na ktoré nám už nevyšli pe-

niaze a na detské ihrisko... Vážim si 

ľudí, ktorí vedia pomôcť v pravej 

chvíli. Tu a teraz. Nie potom, zajtra, 

niekedy... 

Ako človek, ktorý dnes už viac 

pracuje v sociálnej sfére ako v mé-

diách, oceňujem, ak sa v sociálnej 

sfére robí a nereční. Zaujalo ma 

napríklad prvé krízové centrum 

pre rodiny tzv. Céčko, ktoré Bajan 

v BSK minulý rok založil. Pretože 

práve v tejto oblasti je viac ako 

kdekoľvek inde dôležité nehasiť 

len požiare, ale robiť prevenciu. 

No a napokon úžasný je aj jeho 

úspech v Nórskom fi nančnom 

mechanizme s projektom veľkého 

moderného integračného bazéna 

na Mokrohájskej ulici. Kto nevy-

skúšal, netuší, koľko je to driny 

a nervov, kým sa vám podarí zví-

ťaziť s takým veľkým projektom 

v takej silnej konkurencii. Podpo-

rujem Bajana v jeho úsilí obhájiť 

post bratislavského župana, pre-

tože na rozdiel od ostatných kan-

didátov on nielenže „chce“ lepšiu 

starostlivosť o seniorov, rodiny 

a  postihnutých. Chcieť môže ob-

čan. Úlohou politika je to realizo-

vať. A Bajan reálne robí konkrétne 

zmeny k lepšiemu vo všetkých 

týchto – pre ľudí takých podstat-

ných – témach.

VÁŠ NÁZOR 

jej sympatizantov. Župan musí vedieť 

vychádzať s každou vládou, bez ohľadu 

na jej stranícke zafarbenie, s každým 

starostom a primátorom, pretože musí 

konať v prospech všetkých obyvateľov 

regiónu. Musí rešpektovať odborníkov 

v zariadeniach aj profesionálov z praxe, 

úzko s nimi spolupracovať a svoj ná-

zor či plány presadzovať na profesio-

nálnej úrovni. Ja sa o to snažím od za-

Dokončenie z 1. strany
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Modranská rozprávka o Laktibradovi
Bol to zlý sen? Či ešte niečo horšie? Bola to skutočnosť!



Lepší svet
pre všetkých 
Keď som pred siedmimi rokmi 

v praktickej škole na Švabinského 

ulici v Petržalke v spolupráci s pe-

dagógmi a rodičmi žiakov tejto 

inštitúcie založil občianske zdru-

ženie Lepší svet pre znevýhod-

nených, netušil som, ako sa tento 

projekt rozrastie.

Najskôr sme začali pomáhať det-

ským domovom, špeciálnym ško-

lám, zariadeniam sociálnych služieb, 

nemocniciam, ale aj znevýhodne-

ným jednotlivcom, odkázaným rodi-

nám, bezdomovcom, ktorých nikto 

nemal v kuratele, a iným. Do proce-

su sme zapojili žiakov s ľahkým men-

tálnym postihnutím, pre ktorých 

bolo nesmierne očarujúce ukázať, 

že vedia pomôcť iným. O rok neskôr 

už vznikla potreba založiť denné za-

riadenie sociálnych služieb. Praktic-

ká škola na Švabinského za najnižší 

možný nájom a energie dala Lep-

šiemu svetu do prenájmu jednu 

chodbu, kde sme činnosť začínali 

v dvoch triedach s prvými piatimi 

absolventmi Praktickej školy. Klien-

tov bolo čoraz viac a pred nami 

stál veľký problém – priestory. Vte-

dajší petržalský starosta Vladimír 

Bajan presvedčil kompetentných 

o potrebe ďalšieho kvalitného rie-

šenia sociálnych služieb pre ľudí 

s ťažkým zdravotným postihnutím, 

a tak sme získali budovu bývalého 

očného sanatória na Osuského uli-

ci, ktoré MČ Petržalka pre náš pro-

jekt odkúpila od BSK. 

Budovu bolo treba komplex-

ne zrekonštruovať a prispôsobiť 

na účely poskytovania sociálnych 

služieb pre našich klientov, na čo 

som  doslova vyžobral 12 milió-

nov. Vybudovali sme však zaria-

denie, ktoré je podľa mnohých 

odborníkov jedným z najpriekop-

níckejších a najkvalitnejších zaria-

dení sociálnych služieb pre ľudí 

s mentálnym postihnutím v stred-

nej Európe. 

 Aby bolo podobných zariadení, 

ako je to naše, viac, aby sme na ne 

možno dostali aj viac peňazí, pre-

to som sa rozhodol ako nezávislý 

kandidovať za poslanca BSK.  

Dušan Mikulec

Poburuje ma to o to viac, že sa 

tým znevažuje aj moja práca a práca 

všetkých mojich kolegov, ktorí za po-

sledné štyri roky urobili kus práce, po-

mohli  stovkám telesne postihnutých. 

Našu prácu znevažujú tí, ktorí sa o ňu 

absolútne nezaujímajú. Tí, čo s nami 

prišli do kontaktu, vedia, čo všetko sme 

spravili. Sme BSK veľmi vďační za to, že 

odmenil prácu ľudí v našom zariadení 

tým, že nám priznal štatút zariadenia 

komunitnej rehabilitácie. Zaslúžili 

sme si ho aj preto, že BSK na náš ná-

vrh v roku 2007 otvoril dvere Mokro-

hájskej aj dospelým klientom. Vlani 

kraj podporil myšlienku dobudovania 

hydrocentra, ktoré bude slúžiť aj ťažko 

mentálne a telesne znevýhodneným, 

ako aj zdravým. Od prvého januára sa 

na popud Úradu BSK začala v našich 

priestoroch činnosť Centra pre rodinu 

v kríze. Tento rok sme aj vďaka podpo-

re BSK a jeho predsedu  mohli spustiť 

prevádzku pobytovej časti - Útulok, 

Dom na polceste a Núdzové bývanie. 

Predovšetkým núdzové bývanie pre 

ľudí po ťažkých úrazoch, ktorí dovtedy 

nemali kde byť počas rekonštrukcie 

ich bytov na bezbariérové, nám veľmi 

chýbalo. 

A to som vymenoval  len naše po-

sledné a azda najviditeľnejšie aktivity. 

To, čo nie je na prvý pohľad také mar-

kantné je, že sa Gaudeamus otvoril 

viacerým klientom, že sa otvára aj zdra-

vým, čo nesmierne prispeje k integrácii 

telesne postihnutých, k inému pohľadu 

na nich. V našom zariadení aj vďaka 

Centru pre rodinu v kríze, čiže Céčku, 

ako mu všetci hovoríme, nájdu pomoc 

a pochopenie všetci, ktorí to akútne po-

trebujú – chorí i zdraví.  

Je mi nesmierne ľúto, že keď vypadne 

autista z okna zariadenia sociálnych slu-

žieb, alebo sa stane iné nešťastie, dozvie 

sa to ihneď celé Slovensko. Keď v zaria-

dení pomáhame ľuďom, ktorí pomoc 

potrebujú, a ich spätné väzby svedčia 

o tom, že sme im naozaj veľmi pomohli, 

to málokoho z novinárskej obce zaujíma. 

Pre médiá sme zaujímaví iba vtedy, keď 

sú aktuálne verejné zbierky, napríklad 

v čase vianočných sviatkov. Úprimne 

by som si želal, aby novinári prejavovali 

o naše zariadenie záujem pravidelne. Nie 

pre naše zviditeľňovanie, ale aby médiá 

poskytovali pravidelne objektívne infor-

mácie o službách, ktoré poskytujeme. 

Povedať, že tu nerobíme nič, je totiž ne-

horázna trúfalosť! 

PhDr. Štefan Tvarožek,

riaditeľ zariadenia komunitnej 

rehabilitácie Gaudeamus

Existujeme a pomáhame – 
nielen pred voľbami!

Poburuje ma, keď niekto hovorí, že župa je nanič, že za štyri roky predsedovania 
Vladimíra Bajana sa v kraji nič nespravilo, že o ňom a  úrade BSK nikto nič nevie.

Cítime pozitívne zmeny
S plávaním v bazéne na Mokrohájskej ulici pri Ústave sociálnej 

starostlivosti (ÚSS) začal ŠK IAMES Bratislava 

koncom šesťdesiatych rokov.

V 1974 roku som prišla do klubu 

ako nová trénerka a v roku 1990 

som so svojimi zverencami žala 

prvé veľké úspechy na majstrov-

stvách sveta juniorov v plávaní vo 

Francúzsku. Ivanka Hotová, ktorá 

vyrástla v bazéne na Mokrohájskej, 

sa stala juniorskou majsterkou sve-

ta. Po tomto úspechu sa nám otvo-

rili dvere do sveta. Dostávali sme 

pozvania na preteky. Dvere sa nám 

síce otvorili, ale fi nančné zabezpe-

čenie zaostávalo.  

V roku 1991 sme mali ísť na me-

dzinárodné majstrovstvá Švédska 

v plávaní. Narazili sme však na fi -

nančný problém. Hľadala som 

sponzorov, kde sa dalo, ale nik 

nepomohol. Vtedy som sa stretla 

s  Vladimírom Bajanom.  Dal mi 

neskutočných 10 000 korún a my 

sme mohli nastúpiť na preteky ako 

výprava, ktorú aj podľa jednotné-

ho oblečenia vedeli identifi kovať. 

A nebolo to len raz, čo nám pomo-

s tým, že by nás po skončení veľmi 

rád znovu prijal ako úspešných re-

prezentantov. 

Andrej Zaťko sa vtedy stal pa-

ralympijským víťazom a získal 

aj bronzovú medailu. Margita 

Prokeinová priniesla striebornú 

aj  bronzovú medailu. Obaja naši 

medailisti prekonali i paralympij-

ské a európske rekordy. Ostatní 

reprezentanti sa tiež prebojovali 

do finále. Medzi prvými gratulant-

mi bol aj vtedajší starosta Petržal-

ky  Bajan.  

Život je zmena a nás jedna čaká 

v podobe výstavby nového 25 m 

bazéna pod patronátom BSK. 

A znovu nám pomáha Bajan. 

Dúfam spolu s reprezentantmi 

v plávaní telesne i zrakovo pos-

tihnutých športovcov, že bude 

môcť i naďalej  pokračovať v práci 

a podpore športu telesne a zrako-

vo postihnutých plavcov na Mok-

rohájskej ulici, ktorú začal už pred 

mnohými rokmi. 

Daniela Šipošová, 

trénerka CŠTTPM 

Klienti z Mokrohájskej sú vďační za každú návštevu.

Chcete nás 
poznať? Príďte!
Predvolebný čas „praje“ aj 

sociálnym zariadeniam. Je 

paradoxné, že ich ako tromf vo 

svojej agende vyťahujú najmä 

tí, čo o nich doteraz možno len 

počuli.  A paradoxné je aj to, že 

tí istí jedným dychom vyčítajú 

ľuďom, ktorí nám pomáhajú 

pravidelne, že nám pomáhajú. 

Považujem za dôležité aspoň 

krátko na to reagovať.

Vlani sme dostali od minis-

terstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny dotácie vo výške 

4 045-tis. Sk na sedem predlo-

žených projektov. Projekty boli

10 % spoluúčasťou dofi nanco- 

vané z prostriedkov BSK. Vďaka 

tomu sme mohli zvýšiť kvalitu 

hipoterapie a hiporehabilitácie, 

zlepšiť manipuláciu s imobilný-

mi a ťažko mobilnými klientmi 

nákupom sprchovacích vozíkov 

a inštaláciou schodiskovej plo-

šiny, nákupom audiovizuálnej 

techniky pre skupinovú prácu 

podporiť sociálne zručnosti 

našich klientov, nákupom špe-

ciálnych hudobných nástro-

jov pre ťažko postihnuté deti 

a vybavením miestnosti na 

muzikoterapiu podporiť lieč-

bu muzikoterapiou, nákupom 

zdvihákov zlepšiť manipuláciu 

s imobilnými a ťažko mobilnými 

klientmi na lôžkovom oddelení, 

nákupom nových postelí a noč-

ných stolíkov zvýšiť úroveň kom-

fortu klientov, či skvalitniť život 

relaxačno-športovými aktivitami 

nákupom športových potrieb 

a úpravou areálu.

Nesmierne si  práve v období 

posledných dvoch rokov cení-

me možnosť realizovať projekty 

spolufi nancované BSK, preto-

že naše zariadenie má takmer 

nulové možnosti na čerpanie 

fi nančných prostriedkov z Eu-

rópskych štrukturálnych fondov 

určených pre sociálnu oblasť.

Predseda BSK V. Bajan sa o na-

še zariadenie a jeho problémy 

pravidelne zaujíma. Bol u nás 

vlani pri príležitosti 40. výročia 

vzniku nášho zariadenia a nav-

štívil nás aj pri vernisáži výtvar-

ných prác detí spojenej s krstom 

knihy „My a náš svet. Práce klien-

tov DSS ROSA“. Na akcie, ktoré 

v našom zariadení organizuje-

me, pozývame aj všetky mien-

kotvorné a regionálne denníky, 

štátne aj súkromné televízie, 

ale naše pozvania ostávajú bez 

ohlasu.  

Prácu Vladimíra Bajana v so-

ciálnej oblasti všeobecne, ako 

aj  konkrétne štvorročnú starost-

livosť o naše zariadenie, si ne-

smierne vážim a ako hovoria na-

še deti – „dobre sa o nás stará“. 

PhDr. Miroslav Kuric,

riaditeľ DSS pre deti a RS ROSA 

Juniorskí majstri sveta a medailisti IWAS 2008 Izsóf, Buchta, Tokár, 

Šušnyák, Beracka M., Ruml.

Ivana Hotová s medailou.

hol nielen materiálne, ale aj morál-

ne aj v ďalších rokoch. 

V roku 1996 boli paralympijské 

hry v Atlante. Novú Slovenskú 

republiku reprezentovali aj naši 

plavci. Bola som reprezentačnou 

trénerkou. Pred odchodom na pa-

ralympiádu nás prijal Vladimír 

Bajan ako starosta Petržalky, lebo 

z piatich plavcov boli dvaja z Petr-

žalky. Zaželal nám veľa úspechov 

Krst knihy My a náš svet. 

Práce klientov DSS Rosa.     
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Keď rodisko príde za nami

Ondrej Lenár, vedúci petržalského 

Domu kultúry v Zrkadlovom háji, inak 

osobnosť Petržalky 2008, rodák z Očo-

vej, v mladosti tanečník vo folklór-

nych  súboroch Detvan a Jánošík,  má 

iné príslovie: „Povedz mi, akú ľudovú 

pesničku najradšej spievaš, a ja ti po-

viem, odkiaľ si...“

V čom je to praktické?

Že viem, z ktorých končín Sloven-

ska sme tu už mali, alebo ešte nemali 

ľudovo-tvorivú prezentáciu regiónu, 

obce, folklórneho súboru... V Petržalke 

žijem, nie bývam, ale naozaj žijem s ro-

dinou dvadsaťpäť rokov. Ako desaťtisí-

ce ďalších Petržalčanov som odinakiaľ. 

Aj keď sme si už ľavý breh osvojili ako 

druhé rodisko, pretože je originálnym 

rodiskom našich detí, stále máme 

v sebe korene a cítime vôňu blízkeho 

či vzdialeného rodného kraja. Obraz je 

napokon známy. Korene sú také silné, 

že zvyčajne na Vianoce či Veľkú noc 

hromadne vyprázdňujeme mestskú 

časť a vyberáme sa do všetkých kútov 

Slovenska za ešte žijúcimi rodičmi, ak 

nie, tak na ich hroby. Putujeme za sú-

rodencami, kamarátmi, oživujeme si 

spomienky, vraciame sa do detstva. 

Tam, „inde“ si zanôtime tie naše - očov-

ské, šarišské, oravské, trenčianske... Ale 

znova, a nielen iba z povinnosti, ale už 

aj radi sa ako sťahovaví vtáci vraciame 

späť do nového mestského hniezda 

z panelov. Lenže, ono sa nedá viackrát 

Angličania sa nezháňajú po životopisoch iných, ak chcú mať bleskovú röntgenovú snímku 

citov a IQ človeka. Vyslovia ostrovné príslovie ako otázku: 

„Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.“

Budmerice - více, více, více
Krásne dievča z Budmeríc – ožíva keď som s ňou sám – hladká teplom svojich líc – vie byť nežná 

ako laň...  kto by nepoznal refrén hitu Dievča z Budmeríc od Karola Duchoňa?!

Ktovie či sa náš slovenský Tom 

Jones naozaj zahľadel do dvojno-

hej lane tohto kraja. Ale o inom, 

tiež milom. V deň, keď sme prišli do 

tejto vyše 700 ročnej obce, akurát 

vrcholila v kultúrnom dome hu-

mánna akcia Budmerická  kvapka 

krvi, ktorú pravidelne organizuje 

miestna organizácia Budmerice 

deťom. Rekord odberu najvzácnej-

šej tekutiny sa pred rokom zastavil 

na čísle 42 dobrovoľných darcov, 

o dvanástej si mohli zapísať nový 

rekord – až 48 darcov. Prišlo ich síce 

o niečo viac, ale prísne testy pred 

odberom niekoľkých nepustili na 

„pustenie žilou“. 

do dvorov, záhrad. „BSK sa tento 

rok dohodol s Regionálnou správou 

ciest, že sa vyčistí 3 km kanálov po 

oboch stranách cesty. Prví to plati-

li, druhí robili. Stálo to vyše milióna 

korún. Niektoré úseky takmer splý-

vali s cestou, čo boli tak zanesené 

bahnom, kadejakým odpadom, za-

rastené chumáčmi trávy. Cestu sme 

rozšírili vari o meter, keď sa vyčistili 

krajnice z oboch strán. Obci to veľmi 

pomohlo, veď ide aj o protipovod-

ňové opatrenia. Rozšírením a vyčis-

tením komunikácii sa zvýšila bez-

pečnosť premávky, pretože sa zaliali 

výtlky a vyrovnali zjavné nerovnosti 

komunikácie, čo mohlo stáť ďalší 

pol milióna korún Našli sme vlast-

né peniaze na výstavbu chodníkov, 

k polkilometrovému úseku potrebu-

jeme úpravy cesty. Bol tu predseda 

BSK Vladimír Bajan, súhlasil, ale že 

nebude už žiadne plátanie dier, ale 

sa urobí asfaltový koberec novou 

technológiou.“

Už aby prišla budúcoročná jar. 

Ale to už je prianie nielen budme-

rického starostu.

Večer autentického folklóru v DK Zrkadlový háj objektívom Františka Rajeckého.

do roka ubrániť vari najstaršej diagnóze 

- rodiskovej clivote.

Čo s ňou, zahnať ju, zbaviť sa jej?

Aj mne to napadlo a rýchlo som 

také pokušenie zahnal. Nie, nepotláčať 

v sebe to človečenské, obyčajné. Keď 

sa v roku 1993 otváral nový kultúrny 

dom v Zrkadlovom háji, ako folklorista 

som sa už poznal s Vladom Bajanom, 

ktorý čoby vysokoškolák krepčil v sú-

bore Ekonóm. V tom, v ktorom som 

sa stal neskôr organizačným vedúcim. 

Vlado Petržalčan, ja Petržalčan - a oba-

ja folkloristi. No čo už iné?  Keď sa stal 

starostom, obohatili sme repertoár 

nového moderného kultúrneho zaria-

denia o pravidelné podujatia, akými sú 

Večery autentického folklóru a Folklór-

ne zrkadlenia. Večery majú tucet rokov 

a počet podujatí sa blíži k stovke, Zrkad-

lenia sú ešte staršie.  

Nefolkloristi občas utrúsia na adresu 

tohto dedičstva, že je to nostalgický 

žáner, ba až čudáctvo.

Kto nevie,odkiaľ prišiel, potom nevie, 

kde je, a už vôbec netuší, kam pôjde. 

Neviem, koľko tisícov Petržalčanov pri-

šlo za tie roky na vystúpenia súborov 

Zemplín, Trenčan, Šarišan, Kopaničiar, 

ale aj Lúčnicu, Gymnik a  SĽUK, koľkí 

s nimi spievali, či sa aj v hľadisku na-

triasali. Ak je toto čudáctvo, potom Pán 

Boh zaplať. Ak je čudáctvom vidieť na 

vlastné oči Vianoce, krstiny, dožinky, 

páračky, Veľkú noc z dedín ako Hriňová, 

Poniky, Očová, Raslavice, Parchovany, 

ale aj Cífer, potom druhýkrát Pán Boh 

zaplať za také čudáctvo. Keď rodisko 

príde za nami... Len mimochodom, 

toto čudáctvo by sa neudialo nebyť fi -

nančnej a morálnej podpory mestskej 

časti. Nečakáme, kto nám ľavý breh 

Dunaja príde láskavo „zhumanizovať“, 

aký investor sa nad nami zmiluje a po-

núkne papučový druh kultúry v tzv. 

polyfunkčnom objekte -  sami si poľud-

šťujeme svoju Petržalku v kultúrnych 

zariadeniach. Vypracovali sme projekt 

na podporu ľudových tradícií, zvyklostí, 

obyčajov a folklóru, na ktorý fi nančne 

prispieva aj Bratislavský samosprávny 

kraj. Kto je za tým, a prečo, nech si kaž-

dý domyslí. Len napoviem, že za Roma-

na to nebolo...

Po oprave chodníkov je rad na ceste.

V ten deň nepršalo, ale lialo. „Prší 

nám šťastie,“ poznamenal starosta 

Miroslav Baxa, keď striedavo pozrel 

na darcov krvi dopĺňajúcich stratu 

tekutín a energie po odberoch krvi 

a von z okna na hotovú pľušť. „Ešte 

šťastie, že máme vyčistené tie prieko-

py,“  prejavil druhýkrát pocit rados-

ti i spokojnosti. To druhé šťastie je 

prozaické. Aj starší Budmeričania 

len zízali, keď pri čistení priekop 

zistili, že to neboli len vykopané 

kanály premostené pri domoch, 

ale že sú aj obložené betónovými 

polmetrovými štvorcovými plat-

ňami. Konečne sa prívaly väčšej 

vody nevyliali po ceste, nezhučali Starosta Budmeríc Miroslav Baxa.

Vyčistené priekopy držia vodu na uzde.

4  VAŠE NOVINY / Október 2009 www.vbajan.sk
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RUŽINOV
NA MILETIČOVEJ ULICI si vyskú-
šal lúpežné prepadnutie 26-ročný Tomáš
Š. z Bratislavy. V podvečerných hodi-
nách napadol 32-ročnú Bratislavčanku a
násilím jej zobral mobil. Dlho sa však z
neho netešil. Policajti podľa popisu po-
dozrivého okamžite zadržali v jednej z
garáži na tej istej ulici. Dokazovanie je-
ho viny asi nebude problémom, pretože
uňho našli aj mobil. Lúpežníkovi Tomá-
šovi hrozí až osemročné väzenie.

STARÉ MESTO
NA KAMENNOM NÁMESTÍ zare-
gistrovali krádež kobercov. Nešlo pri-
tom o obyčajné koberce, ale vzácne
kúsky s vysokou hodnotou. Z priesto-
rov hotela ukradli pätnásť kobercov za
približne 140 000 eur. Hoci páchatelia
museli prejsť cez niekoľko zamknutých
dverí, nikto si nič nevšimol. Koberce
boli rôznej veľkosti a hmotnosti, isté je,
že zlodeji využili aj auto, keďže museli
vynášať náklad veľký niekoľko metrov
a vážiaci desiatky kilogramov. Majiteľ
kobercov ponúkol za informáciu o
páchateľoch odmenu 2000 eur.

NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI znovu
úradovali zlodeji. V obchodnom centre
prišli o peniaze dvaja okradnutí. Naj-
skôr si nedal pozor muž, ktorý položil
na pult tašku s peňaženkou a ďalšími
osobnými vecami. Počas platenia kar-
tou mu však neznámy páchateľ tašku
zobral. Zle skončila aj žena, ktorú v
potravinách poprosila neznáma cu-
dzinka, vydávajúca sa telesne postih-
nutú, aby jej podala z horných regálov
tovar. Žene medzitým zobrali z vozíka
kabelku, ktorú našli pohodenú, ale už
bez peňazí a mobilu. Poškodená prišla
asi o 700 eur. (mm)

Závanom 

slobody bol

Mánička z Prahy
Mišikö ďaleko, Mirko Hollý ešte
ďalej, baby len na krátko. Každý sa
kamošil s každým.
- Videl si toho paka? - pribehol raz
Laco Rozboril, jeden z každých.
- Jakého paka? - formálne opáčil
Peter. Využil príležitosť, trochu odti-
sol svoju najnovšiu babu a dôkladne
si potiahol.
- Ty, taký pako, z Prahy. Mánička,
vlasy pod lopatky. V koženej bunde.
Niekde vo vrecku má baterku a prepí-
nač a na ramenách malé červené žia-
rovky. Keď zabáča, zapína ich jako
blinkre.
- Ozajstný pako, - povedal koktavý
Karol. Aj on mal novú babu. - Tri-
dsaťdva v tieni a on sa tu premáva v
koženej bunde.
- Dajte mi strakatú šatku, spravím si
podgulenku, - zadeklamoval som bez
patričného pátosu.
- Čooo? - vyvalil očiská Laco. 
Čakám 
na nový príchod spasiteľa
a čakám
kedy sa náboženská kampaň preženie
Arizonou
a čakám
kedy uskladnia Ovocie hnevu
a čakám
kedy dokážu, že boh je vlastne Ameri-
čan...
- Drbe ti? - Neveriacky sa spýtal
Laco.
- Ferlinghetti, - znudene prehodil
Koktavý, ktorý mi v mnohom nahrá-
dzal Miša (nakoniec tiež zdúchol).
Viac poodstrčil tú novú babu a ešte
dôkladnejšie si potiahol a pokračoval
tam, kde som prestal:
… a vážne čakám
kedy si Billy Graham a Elvis Presley
vážne vymenia úlohy
a čakám
kedy uvidím boha v televízii
zamontovanej do oltárov v kosto-
loch...
- Vy ste naozaj drbnutí, - spustil Roz-
boril ramená a vypadol, pričom si
zabudol aj vydrankať cigu za tú skve-
lú správu. 
My sme sa váľali na trávnikoch s Fer-
lighettiho knižkou. V ďalekej Prahe
sa vraj váľal Alan Ginsberg s chalan-
mi. A v ešte vzdialenejšej Amerike sa
všade povaľovali hippies bez ohľadu
na pohlavie.
A po Korze chodil chalan s blinkrami
na pleciach. Karol celkom odstrčil
svoju novú babu, zoskočil z múrika a
objal ju okolo pliec. Vyrazili sme od
Dunaja hore (okolo trafiky, tesne pri
vode, kde som pre zmenu ja zvykol
dusiť baby) a išli hľadať tú Máničku,
toho pražského blázna, ten závan slo-
body. Pražanov sme našli sedieť na
Ganymedovej fontáne. Okolo bolo
neuveriteľne veľa deciek, známe
tváre. No aj neznáme. Nevenoval som
im pozornosť a ani to, keď začali
volať po slobode som nebral dosť
vážne. Omylom som to nepokladal za
hriech, lebo som zabudol na Mišové
slová: „Never im, dokedy sú červe-
ní!” Gustav Bartovic

z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Hroby boli aj pod zimným štadiónom
Obyvateľov vnútorného mesta
pochovávali pred rokom 1780 predo-
všetkým na cintoríne okolo farského
Chrámu svätého Martina. Výnimoč-
ne pochovali štedrých darcov alebo
mimoriadne významné osobnosti v
areáloch kláštorov františkánov a
klarisiek. 
Pod kláštornými kostolmi bývali zriade-
né hrobky pre členov rádu, ale mohli
tam byť aj hrobky šľachtických či meš-
tianskych rodín. Pri kostole františká-
nov si už v 14. storočí postavila pohreb-
nú kaplnku rodina potomkov richtára
Jakuba, pred ňu neskôr postavili kapln-
ku Panny Márie Loretánskej , pod kto-
rou bývala hrobka kniežat z rodiny
Esterházy (neskôr barónov Ordódy). Aj
pod kaplnkou svätej Rozálie (Šebastiá-
na) zriadili hrobky. Pod kostolom jezui-
tov, ktorý bol pôvodne evanjelickou
modlitebňou, je pochovaný arcibiskup
Leopold Kollonich. 
Na cintoríne okolo Chrámu svätého
Martina stálo niekoľko súkromných
pohrebných kaplniek. Pod podlahou
chrámu našli odpočinok najvyšší cirkev-
ní a svetskí predstavitelia, magnáti kraji-
ny. Kanonici kapituly Najsvätejšieho
Spasiteľa odpočívajú v krypte pod hlav-
nou loďou kostola. Pod kňazišťom sa
nachádza krypta palatínov a prešpor-
ských grófov Pálffyovcov, v blízkosti
hlavného oltára pochovali aj arcibiskupa
Petra Pázmánya. Pod námestím medzi
severnou stenou chrámu a budovou rím-
skokatolíckej teologickej fakulty, býva-
lým „horným“ jezuitským kolégiom, je
rozsiahla klenutá podzemná miestnosť,
pôvodne rádová krypta jezuitov. Hrobka
ostrihomských arcibiskupov sa od 18.
storočia nachádza pod barokovou kapln-
kou svätého Jána Almužníka.
V južnej kaplnke pri veži chrámu, tam,
kde je teraz sakristia, bola pochovaná
česká kráľovná Sofia, vdova po českom
kráľovi Václavovi IV., narodená ako
bavorská princezná. V Prešporku žila
pod ochranou svojho švagra uhorského
kráľa Zigmunda. Zomrela v roku 1428.
Kaplnka sa podľa nej dlho volala kapln-
kou českej kráľovnej. Neskôr sa tento
názov preniesol na priestor nad prízem-
nou kaplnkou, ktorú potom donedávna
označovali ako kaplnku svätého Jozefa.
Okrem kráľovnej Sofie tam bol pocho-
vaný prepošt Georg Schomberg, ktoré-
ho prepychový náhrobok sa zachoval.
Kráľovnej sľúbený náhrobok švagor
Zigmund nikdy nepostavil. Na jej hrob

pod podlahou sa zabudlo a v 19. storočí
ho barbarsky zničili.
Na „vnútromestských“ pohrebiskách
nebolo dosť miesta pre všetkých obyva-
teľov. Preto niektorých pochovávali na
cintorínoch na predmestiach, ktoré však
boli určené predovšetkým pre obyvateľ-
stvo predmestí. Cintorín pred Laurin-
skou bránou okolo Kostola sv. Laurinca
a kaplnky sv. Jakuba bol z nich najväč-
ší. Obyvateľov predmestia Schöndorf
pochovávali na cintoríne okolo Kostola
svätého Gottharda, v priestore terajšej
Heydukovej a Hollého ulice. Od neho
južnejšie bol cintorín na konci Dunaj-
skej ulice, pri Lazaretskej. Tam pocho-
vávali aj zomrelých obyvateľov špitálu,
lazaretu, chudobinca. Pred Michalskou
bránou bol cintorín na mieste neskoršie-
ho Župného domu pri kostole rovnaké-
ho zasvätenia. Pri Kostole sv. Mikuláša
pod Hradom bol ďalší cintorín, iný bol
pred južným opevnením mesta v oblas-
ti Gorkého či Jesenského ulice ( cintorín
sv. Ondreja). 
Vtedy museli presunúť Ondrejský cin-
torín ďaleko za mesto, tam kde je
dodnes. Aj názov Mikulášskeho cintorí-
na sa presťahoval od kostola na cintorín
na západnom konci Zuckermandlu.
Tam bol už od konca 17. storočia aj cin-
torín pre židovské obyvateľstvo Podhra-
dia. Evanjelici dostali možnosť použí-
vať časť cintorína pred Michalskou brá-
nou, ktorý sa neskôr rozšíril do priesto-
ru terajšej Konventnej ulice.
Od konca 18. storočia sa mesto veľmi
rýchlo rozrastalo, preto boli potrebné aj

nové cintoríny. Okrem dvoch východne
od nového sídliska na Blumentáli ( kato-
lícky a evanjelický), vznikol aj vojenský
cintorín na mieste neskoršieho kláštora
Saleziánov ( pri križovatke Záhradníc-
kej a Miletičovej), kam pochovávali
ešte aj na začiatku 20. storočia aj vyso-
ko postavené vojenské osobnosti. 
Neďaleko neho, tam, kde je dnes kúpa-
lisko známe ako Tehelné pole (skutočné
Tehelné pole - Ziegelfeld - bolo severne
od terajšej Vajnorskej ulice), zriadili v
19. storočí cintorín chudobných. Pocho-
vávali tam aj zločincov, žobrákov a
neznámych pocestných, ktorí umreli na
území mesta. Nedávno sa objavila v
tlači správa, že pri prestavbe zimného
štadiónu sa našla ľudská lebka. Je to
logické, lebo hoci pozostatky zomre-
lých pred zriadením kúpaliska a klziska
exhumovali, mohlo sa na niektorých
pochovaných „zabudnúť“. 
Hroby najchudobnejších totiž neboli
ničím označené, a „horších“ mŕtvych,
samovrahov či zločincov pochovávali
ďalej od centra cintorína. Iný cintorín
pre chudobných zriadilo mesto pred
prvou svetovou vojnou v údolí medzi
potokom Vydrica („mlynský potok“) a
Karlovou Vsou, ktorá vtedy ešte ležala
na území mestečka Devín. Pre tento cin-
torín, na ktorom neskôr pochovávali
obete prvej svetovej vojny a ešte neskôr
sa stal ústredným cintorínom mesta
(okrem Martinského cintorína, ktorý
patril farnosti svätého Martina), sa ujalo
meno „cintorín v Slávičom údolí“, pri-
čom skutočné Slávičie údolie je na dru-
hej strane potoka Vydrica, smerom na
Červený Kríž. Štefan Holčík
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FUTBAL
Každá séria sa raz skončí a prišlo aj
na tú, ktorú ťahali futbalisti brati-
slavského Slovana. Belasí prehrali v
Žiline 0:2 a stratili nielen vylúčeného
Dobrotku, aj prvé miesto v tabuľke,
kam sa dostala práve Žilina. Slovan
však má dohrávku v Dunajskej Stre-
de k dobru a ak vyhrá, znovu sa
vráti na čelo.
Nedeľňajšia dohrávka 13. kola nepri-
niesla žiadny veľký futbal. Obe muž-
stvá sa síce snažili, ale množstvo tech-
nických chybičiek spojených s nepres-
nosťami znížili kvalitu prehliadky
dvoch najlepších slovenských tímov.
Žilina nakoniec využila výhodu domá-
ceho prostredia, k čomu jej pomohlo
prísne vylúčenie hosťujúceho Dobrot-
ku. Slovanisti už totiž nenašli sily na
zvrat a po strelení druhého gólu sa
stretnutie iba dohrávalo.
„V zápase boli dva kľúčové momenty.
Prvý bol domáci gól. Ten nás prinútil
zmeniť koncepciu hry a prispôsobiť sa
skóre. Druhým bolo Dobrotkovo vylú-
čenie, po ktorom sme sa dostali len do

jednej príležitosti a domáci už kontro-
lovali vývoj duelu. Pred vylúčením
sme pritom hrozili rýchlymi útokmi a
hra bola úplne vyrovnaná. Rovnaký
zákrok ako Dobrotka pritom predvie-
dol aj domáci Pečalka...,“ posťažoval
sa tréner hostí Michal Hipp. 
Belasým chýbala aj obvyklá podpora z
hľadiska. Autobus z Bratislavy sa
nepodarilo naplniť, navyše Žilinčania
odmietli do sektora hostí vpustiť fanú-
šikov, keďže klub z Tehelného poľa si
podľa domácich funkcionárov neob-
jednal žiadne lístky. Slovan teraz čaká
po žilinskom šlágri ďalšie zaujímavé
stretnutie, v nedeľu o 17.30 h hostí
Trnavu a hoci zápas bude aj v televízii,
možno čakať slušnú návštevu.
„Škoda, že tú sedmičku sme si nerozlo-
žili aspoň do troch zápasov,“ po-
vzdychla si hŕstka priaznivcov Petržal-
ka po víťazstve 7:0 nad Dubnicou. Ak
Petržalčania doplatili v posledných
dueloch na nepresnú mušku, tak proti
Dubnici by dali gól aj zo šatne.
Neškodného súpera doslova zmietli zo
seneckého trávnika a nechýbalo veľa,

aby padla aj vytúžená desiatka... „Hrali
sme dobre, vypracovali sme si dostatok
gólových príležitostí a tentoraz sme ich
dokázali aj premeniť. Jedna lastovička
však leto nerobí, preto verím, že v
podobnom trende budeme pokračo-
vať,“ hodnotil tréner Peter Fieber. Jeho
zverenci sa najbližšie predstavia v
Dunajskej Strede.
Ešte pred víkendovým kolom Únia
ligových klubov rozhodla, že futbalová
jeseň bude o niečo dlhšia a prvé jarné
kolo, ktoré sa malo hrať posledný
februárový víkend, presunula na prvý
decembrový. Navyše už dnes je jasné,
že tri kolá, ktorá sa mali hrať v druhej
polovici mája 2010, si budú musieť
nájsť iný, skorší termín.
Pre bratislavské kluby je tak celkom
pravdepodobné, že jeseň dohrajú už na
Pasienkoch. Platí to najmä pre Slovan.
Na Pasienkoch je totiž k dispozícii
vyhrievaný trávnik a ten v prípade
zlého počasia, ktoré možno čakať kon-
com novembra a začiatkom decembra,
určite padne lepšie ako hrboľatý terén
Tehelného poľa. (db)

Slovanisti 

ďalej pokračujú 

v prídeloch
HOKEJ
Hokejisti bratislavského Slovana
valcujú všetko, čo im stojí v ceste.
Naposledy sa o tom presvedčili
Nitrania a Spišiaci, ktorí inkasovali
desiatku a nedali ani gól. Výborné
výkony tímu z Ružinova sa odrazili
aj na tabuľke, kde sa jeho náskok
neustále zvyšuje.
„Ukázali sme dobrý, taktický výkon. V
búrlivej atmosfére nás povzbudil úvod-
ný gól. Padol tesne pred prvou prestáv-
kou, a keď sme po nej pridal aj druhý,
domáci museli zmeniť štýl hry a začať
viac útočiť. Stretnutie sa mohlo zmeniť
počas troch našich oslabení, chlapci
však v týchto momentoch výborne za-
bojovali a tretí gól dal nášmu víťazstvu
definitívnu podobu. Výhru sme si
zaslúžili,“ potvrdil tréner Antonín
Stavjaňa po zápase v Nitre.
Hoci v úvodnom jesennom kole Extra-
ligy narobili Spišiaci Bratislavčanom
veľké problémy, ružinovská odveta už
bola úplne jednoznačná. Slovan vyhral
7:0 a nováčik sa nezmohol prakticky
na nič. Líder tabuľky si robil na ľade,
čo chcel, hostia postupne rezignovali a
spokojní diváci slovanistov za ich
výkon zaslúžene vytlieskali. „Výborne
sme sa pohybovali a rýchlym hokejom
sme súpera nútili robiť chyby. Najmä v
poslednej tretine mali chlapci z hry
radosť, takto nejako by to malo vyze-
rať v každom stretnutí,“ prezradil spo-
kojný Antonín Stavjaňa. 
V piatok 23. októbra 2009 hrajú slova-
nisti znovu doma, o 18.00 h privítajú
reprezentačnú dvadsiatku. V tabuľke
majú pritom už sedembodový náskok,
keď ich tempu zatiaľ nestačí žiadne iné
mužstvo. Ak teda Bratislavčanom
vydrží súčasná forma, môže sa stať, že
náskok bude čochvíľa už desaťbodový,
čo by pred sezónou prorokoval asi
málokto! (mm)
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Dievčatá z ŠKP

čakajú v 3. kole

Holanďanky
HÁDZANÁ
Hádzanárky ŠKP Bratislava sa pri
žrebe 3. kola Pohára EHF dočkali
priaznivej správy. Stretnú sa v ňom s
holandským tímom Omni SV Hellas,
ktorý nepatrí medzi európsku elitu.
Na druhej strane však nejde ani o
žiadneho ľahkého súpera.
Holandský tím zaujal najmä tým, ako
bezproblémovo prešiel úvodnými dvo-
ma prekážkami. V prvom kole nadelil
cyperskému tímu Latsia v dvoch stret-
nutiach 84 gólov, v druhom kole inka-
soval viedenský McDonald´s Wr.
Neustadt len o desať menej...
Hráčky ŠKP sa do Pohára EHF dostali
po vyradení z Ligy majstrov, prvý duel
odohrajú doma na prelome októbra a
novembra, odvetu o týždeň v Holand-
sku. (mm)

Na Pasienkoch

bude plavecká

štafeta miest
PLÁVANIE
Správa telovýchovných a rekreač-
ných zariadení hlavného mesta SR
Bratislavy, Asociácia športu pre
všetkých pozýva záujemcov na Pla-
veckú štafetu miest 2009.
Akcia bude v nedeľu 25. októbra 2009
v plavárni na Pasienkoch na Junáckej
ulici, v dvadsaťpäťmetrovom bazéne.
Vstup je voľný pre každého, kto si
trúfa zaplávať na čas 100 metrov (deti
50 metrov) voľným spôsobom, a tým
prispieť k dosiahnutiu čo najväčšej
účasti a zaplávaniu čo najväčšieho poč-
tu kilometrov.
Registrácia je od 6.30 do 18.30 h v deň
podujatia na Pasienkoch, pláva sa od
7.00 do 19.00 h. Dve dráhy budú
vyhradené na meranie plaveckých úse-
kov a dve dráhy na rozplávanie sa.
Každý účastník dostane diplom s
dosiahnutým časom a voľnú vstupenku
oprávňujúcu na jeden vstup do plavár-
ne počas hodín pre verejnosť s platnos-
ťou do 31. decembra 2009. (brn)

Belasí prehrali v šlágri so Žilinou 

a v tabuľke prišli o najvyššiu priečku 

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Dajme prednosť doprave!

www.branozahradnik.sk

Vážení spoluobčania,

regionálna samospráva má množstvo kompetencií. Jedna 

oblasť sa však dotýka všetkých občanov nášho kraja – 

a tou je doprava. Všetci to denne zažívame. Viem, že do-

prava potrebuje komplexné riešenia. To je moja priorita. 

Bratislavský kraj by mal byť omnoho aktívnejší v  otázke 

riešenia dopravy v hlavnom meste, ale i v ostatných mes-

tách a  obciach nášho kraja. Nový župan by mal presadiť 

urýchlenie výstavby tzv. nultého obchvatu Bratislavy, 

ktorý je životne dôležitou dopravnou investíciou. Jeho 

súčasťou by mal byť nový most cez Dunaj i tunel pod Kar-

patmi. Presadiť je potrebné budovanie novej rýchlostnej 

komunikácie v smere od Šamorína do Bratislavy. Občania 

Pezinka a  okolia potrebujú obchvat mesta. Stupavčania 

čakajú na prípojku k  diaľnici. Bratislava potrebuje veľké 

záchytné parkoviská na vstupe do mesta. Do praxe je 

potrebné presadiť projekt bratislavskej integrovanej 

dopravy, aby jeden cestovný lístok platil v  prímestskej 

i mestskej hromadnej doprave. Autobusy prímestskej do-

pravy by sa mali použiť na odľahčenie bratislavskej MHD. 

Presaďme aj pilotný projekt hromadnej dopravy zadarmo 

a v praxi overme jeho prínos pre zníženie dopravného ná-

poru na bratislavských cestách. Investujme viac do údržby 

regionálnych ciest, vráti sa nám to v podobe komfortu, ale 

najmä bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. 

Pripravené sú aj ďalšie projekty. Na ich uskutočnenie 

potrebujeme spoluprácu a  schopnosť presadiť praktické 

riešenia. Doprava spája nás všetkých. Spolu to dokážeme.

      Braňo Zahradník

do mesta. Do praxe je 

atislavskej integrovanej 

stok platil v  prímestskej 

Autobusy prímestskej do-

čenie bratislavskej MHD. 

madnej dopravy zadarmo 

zníženie dopravného ná-

nvestujme viac do údržby 

to v podobe komfortu, ale 

stnej premávky. 

ty. Na ich uskutočnenie 

pnosť presadiť praktické 

kých. Spolu to dokážeme.

aňo Zahradník

Samo Slovák (vľavo) a Žilinčan Mário Pečalka patrili k najlepším hráčom zápasu. FOTO - SITA
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisný partner Škoda:

IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava,
tel.: 0800 10 20 10, e-mail: info@impa.sk, www.impa.sk

ŠkodaService®

ŠkodaOriginálne dielce®

ŠkodaOriginálne príslušenstvo®

ZIMNÉ SERVISNÉ DNI 
ŠKODA OD 20. 10. 
DO 20. 11. 2009

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk

STARAJTE SA 

11 €  / 331,39 Sk.

www.skoda-auto.sk

Pantarhei_Brat.Noviny_99x178.ind1 1 14.10.2009 13:33:19

Byty, domy, kancelárie,
pozemky, chaty a garáže

na predaj a prenájom
Nehnuteľnosti v Bratislave na www.banoviny.sk

NOVÉ
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Na Školskej je

výstava Maľba

na hodváb 
VÝSTAVA
Priezračná kontúra je výstava, ktorú
otvorili v CDLaV na Školskej ulici 14.
Diela - maľbu na hodváb - predstavujú
dve známe slovenské maliarky Babula
Frešová a Beáta Tarjanyiová. Pod slov-
né spojenie priezračná kontúra sa zmes-
tí množsto námetov, ktoré obe výtvar-
níčky inšpirujú. V pastelových farbách
sa odvíjajú príbehy nežné i srdcervúce,
radostné i bolestivé v maliarskych tech-
nikách maľby a acrylu. Výstavu potrvá
do 3. novembra 2009. (dš)

Humor v galérii 

Laca Tormu 

je na Dunajskej
VÝSTAVA
Humor v galérii je názov výstavy, na
ktorej Laco Torma zachytáva spolo-
čensko-politicko-sociálnych postrehy
za posledných 20 rokov.
Výstavu karikatúr otvorili v Caffe 66 na
Dunajskej ulici 66 a kresliar vás v nej
vovedie do sveta láskavého no zároveň
pichľavého humoru, ktorý je vlastný
majstrovmu nazeraniu na svet. Stručné
a jasné kresby triafajú do čierneho a
vyjadrujú nielen umenie kresby, ale aj
hĺbku myšlienok. Môžete sa nimi pote-
šiť do 7. novembra 2009. (dš)

Filharmónia

oslávi 60 rokov

od vzniku
HUDBA
V utorok 27. októbra 2009 uplynie
šesť desaťročí od prvého koncertu
orchestra Slovenská filharmónia. 
Prvý raz sa teleso predstavilo v historic-
kej budove Slovenského národného
divadla pod taktovkou Ľudovíta Rajte-
ra. V historický večer sa divadlom rozo-
znela suita pre veľký orchester Dolu
Váhom Alexandra Moyzesa a Symfónia
č. 8 G dur Antonína Dvoŕáka. Ten istý
program zaznie v historickej budove
SND 27. a 28. októbra o 19.00 h. na
Slávnostných koncertoch k 60. výročiu
založenia orchestra. (dš)

The Backwards

budú opäť 

na Novej scéne
HUDBA
The Beatles vo vernom podaní skupi-
ny The Backwards môžete vidieť v
Divadle Nová scéna.
Predstavenia s názvom A Journey back
to the Beatles sú na programe 25. a 26.
októbra 2009 o 19.00 h. A Journey back
to the Beatles zachytáva prierez tvorbou
skupiny The Beatles z čias jej najväčšej
slávy. Skupinu The Backwards tvoria:
John - Dalibor Štroncer, Paul - Miroslav
Džunko, George - František Suchanský,
Ringo - Daniel Škorvaga. Spoluúčinku-
jú hráč na klávesy a perkusie Dino Zsiga
a Košický orchester. (dš) 

Odkaz - koncert

amerických

raperov 
HUDBA
Všetkým milovníkom hip-hopu
posielajú priaznivci tejto hudby opti-
mistický Odkaz. Pod týmto názvom
sa 31. októbra 2009 uskutoční v
Klube za Zrkadlom na Rovniankovej
ulici kvalitný hip-hopový koncert. 
Z domácej scény sa predstaví ostrieľa-
ný veterán Čistychov a nové svieže
objavy, bratislavskí ADK a Decko. V
americkom podaní sa fanúšikom pred-
vedú Maylay Sparks a K Skills. Nasle-
dovať ich bude hlavný protagonista
večera Planet Asia. Ten má na konte
sedem úspešných albumov a v roku
2002 bol nominovaný na Grammy
Award. (dš)

Na Pasienkoch

zahrá ďalšia

legenda - YES 
HUDBA
Pár mesiacov po Jonovi Andersonovi
zavíta na Slovensko aj zvyšok výni-
močnej legendárnej formácie YES. 
V poslednú októbrovú sobotu o 18.00 h.
Športová hala na Pasienkoch ožije výni-
močnou kvalitnou hudbou tejto skupiny.
Skupina, ktorá je na európskom turné,
vystúpi v zložení Steve Howe, Chris
Squire, Alan White, Oliver Wakeman
(syn Ricka Wakemana) a Benoit David,
ktorý nahradil Jona Andersona. (dš)

DIVADLO
Konflikt názorových rozdielov, gene-
račných treníc, náboženských pred-
sudkov a rodových tradícií - to všetko
sa odohráva v zajatí vody. Rituálneho
kúpeľa zvaného mikve, v ktorom sa
židovské ženy očisťujú, aby mohli
predstúpiť pred svojho manžela.
Práve v tejto očistnej vode sa v inscená-
cii divadla Aréna stretávajú protagonist-
ky rovnomennej hry súčasnej židovskej
autorky Hadar Garlon, aby spočiatku
obhajovali tradície a zvyky ortodoxnej
komunity, no vo chvíli, keď im ide o
život, spojili ženskú energiu a silu a vzo-
preli sa zásadám, ktoré ničia nielen ich
prirodzenú ženskosť, ale aj ich každo-
denný život. 
V silnej hereckej zostave sa predstavu-
jú herečky generácie skôr narodenej,
ktoré reprezentujú a zastávajú staré
zvyky a obyčaje aj v prípade, že ide o
život ich dcér. (Zuzana Kronerová, Eva
Matejková, Táňa Kulíšková, Táňa Ra-
deva). Mladšiu generáciu predstavujú
ženy síce prispôsobivé, ale predsa po-
chybujúce, ženy túžiace po objatí man-
želov, ale manželov milovaných a milu-
júcich. 
V konfrontácii so starým svetom môže-
te vidieť Zuzanu Kanócz, Zuzanu
Šemelákovú, Rebeku Polákovú a Sláv-
ku Halčákovú. Tieto dámy reprezentujú
dva svety, ktoré sa po urputnom boji v
mene tradícií nakoniec zomknú do jed-

noty a úspešne manifestujú svoj boj za
zdravší a lepší svet, bez násilia a pred-
sudkov, i keď vo viere. 
Hadar Garlon, dramatička, scenáristka a
herečka sa narodila v Londýne v roku
1970 v ortodoxnej židovskej rodine.
Hra je jej prvou celovečernou hrou, na-
písala ju v roku 2005. 
Aj keď jej predchádzajúce opusy nie-
ktoré náboženské spoločnosti zakázali
svojim členom navštevovať, repríz bolo
až 700 a navštevovali ich ortodoxní aj
ultraortodoxní židia, muži aj ženy. Hra

Mikve, i keď veľmi kontroverzná, bola
osemkrát nominovaná na cenu izrael-
skej Divadelnej akadémie, získala dve
ocenenia a stala sa hrou roka. 
V divadle Aréna ju režijne naštudoval
český režisér Michal Dočekal, na scéne
Hansa Hoffera a v kostýmoch Kataríny
Hollej. Hra nehovorí len o dvoch sve-
toch, svete mužov a žien, ale najmä o
vnútorných pocitoch, strastiach a slas-
tiach, bolestiach i radostiach a zúfalej
túžbe žiť, tej údajne slabšej i keď krajšej
polovičky ľudstva. Dáša Šebanová

OPERA
Religiózna téma v spojení s uchvacu-
júcimi speváckymi výkonmi jednotli-
vých protagonistov - toto obohacujú-
ce spojenie dokáže u diváka vyvolať
hlboký umelecký dojem, ktorý okrem
iného prináša hľadisku aj silný
duchovný zážitok.
Také sú Hry o Márii, koncertné uvede-
nie štyroch hudobných príbehov české-
ho hudobného skladateľa Bohuslava
Martinů pri príležitosti 50. výročia jeho
úmrtia. Hudobno-javiskové dielo kla-
sickej hudobnej moderny 20. storočia
uviedla Opera SND v historickej budo-
ve na Hviezdoslavovom námestí. 
Aj keď sa v súvislosti s uvedením diel
hovorí o štyroch krátkych príbehoch,
výsledok je monumentálny. Zbor Opery

SND so sólistami ponúkajú divákom
150 minút čistej hudby, čistej bez nad-
neseného slova zmyslu, v pravej podo-
be. Každý z príbehov vlastným spôso-
bom uctieva obraz Bohorodičky a
výsledný oblúk je sugestívnou oslavou
duchovnej sily a krásy víťaziacich nad
pokušením a zlom. 
Ako novozákonné podobenstvo sa divá-
kom ponúka príbeh o Pannách múdrych
a pochabých, nasleduje biblický príbeh
narodenia Pána, stredoveká legenda o
Mariken z Nimégue a legenda o sestre
Paskaline. Ako prvá vznikla v roku
1933 Mariken z Nimégue, ktorá prináša
aj prvky stredovekého jarmočného
divadla, dôležitú úlohu tu má rozprávač
(v SND Boris Farkaš). 
V librete hry o sestre Paskaline našli

svoje miesto staré predlohy, legendy,
moravská ľudová poézia i texty liturgic-
ké. Príbeh hovorí o mníške, ktorá sa
dala zviesť svojím milencom, opustila
kláštor a po urputnom boji, telesných i
duševných útrapách sa vrátila späť, aby
zistila, že jej miesto zaujala zatiaľ ne-
spoznaná Panna Mária. Sestra Paskalina
teda nikdy neodišla. 
Tieto uchvacujúce religiózne príbehy
sprostredkujú divákom so speváckou
virtuozitou sólisti Opery SND Adriana
Kohútková, Katarína Štúrová, Gustáv
Beláček, Martin Malachovský, Denisa
Hamarová, Terézia Kružliaková a ďalší.
Dielo hudobne naštudoval Jaroslav
Kyzlink, najbližšie uvedenie na scéne
Slovenského národného divadla bude
22. decembra 2009. Dáša Šebanová

Inscenácia Mikve v divadle Aréna je

rituálny kúpeľ a konflikt dvoch svetov

Hry o Márii sú silným zážitkom

Slávka Halčáková (vľavo) a Táňa Radeva boli v hre Mikve súperky, ktoré
sa neskôr zmenili na priateľky. FOTO - Roman Skyba

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

VO VÝSTAVBE

NAJLEPŠIE
                  CENY V RUŽINOVE

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

2 izbový byt 

od 90.753 € s DPH, (2.734.025 Sk)

3 izbový byt 

od 136.570 € s DPH, (4.114.308 Sk)

Developer:           Financujúca banka:         Generálny dodávateľ:

www.vbajan.sk
Rozpráva na hodine 

angličtiny iba Váš učiteľ? 
Zmeňte to!

Volajte 0944 347 667 Klikajte www.ASchool.sk
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¸ zimná servisná prehliadka s najlepšou profesionálnou 
  starostlivos ou iba za 3,33 €

¸ pri výmene oleja 1l oleja navyše v cene

¸ z ava na originálne diely 

¸ z ava na originálne príslušenstvo 15%

¸ zimné pneumatiky a komplety za výhodné ceny

¸ vernostný program Škoda Bumerang

Viac informácií získate v našom servise. 

ŠkodaService®

ŠkodaOriginálne dielce®

ŠkodaOriginálne príslušenstvo®

ZIMNÉ SERVISNÉ DNI ŠKODA U NÁS DO 30. 11. 2009  

STARAJTE SA 
O U S LÁSKOU

Váš autorizovaný servisný partner Škoda:

www.skoda-auto.sk

SIMPLY CLEVER

Auto Valušek, s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, Bratislava-Dúbravka
tel.: 02 / 6920 23 14-15, servis@valusek.sk, www.valusek.sk s.r.o.

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

Skoda servisne dni 252x118.indd 1 14.10.2009 16:13:19
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SOBOTA 24. októbra
� 14.30 - Prasiatka sa vlka neboja, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 
� 16.30 - Palculienka, program pre deti,
Dom umenia, Námestie SNP 12
� 18.45 - Giuseppe Verdi: Aida, priamy
prenos z Metropolitnej opery New York v
rámci cyklu MET Live in HD 2009/2010,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Opereta na cestách, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1

� 19.00 - Květa Legátová: Nepriatelia,
divadelná úprava rozhlasovej hry K. Legá-
tovej Zajatec, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - G. Gőrgey: Na koho to slovo
padne, divadlo Astorka, Námestie SNP 33 
� 19.30 - V. Klimáček: In da House,
Žúrka v Londýne, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7

NEDEĽA 25. októbra
� 10.00 a 14.30 - Prasiatka sa vlka ne-
boja, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
� 10.30 - Čiernobiela rozprávka, di-
vadlo Vešiak, Rozprávky v Gullfosse, re-
štaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, J. Pastorko-
vá, soprán, H. Varga - Bachová, soprán,
D. Šašinová, klavír, program: F. Mendel-
ssohn-Bartholdy, GMB, Mirbachov pa-
lác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Skrinka s dušičkami, divadlo
Maškrta, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 14.00 - Spoznajme iné kultúry, Bi-
biana, Panská 41
� 16.30 - Palculienka, program pre deti,
Dom umenia, Námestie SNP 12
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Simax, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - My Fair Lady, slávny muzikál
je posunutý do brnianskeho prostredia,
uvádza: Městské divadlo Brno, DPOH,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 - Tiso, monodráma, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček: In da House,
Žúrka v Londýne, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7

PONDELOK 26. októbra
� 10.00 a 19.00 - E. M. Remarque:
Traja kamaráti, divadelné spracovanie
svetoznámeho románu, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 18.00 - 322 (Dušan Hanák, 1969), Slo-
venské filmové klenoty, v zozname kine-
matografického dedičstva UNESCO,
Prednášková sála UK, Ventúrska 11
� 19.00 - R. W. Fassbinder: ...len kvap-
ky na horúce kamene..., komédia s
pseudotragickým koncom alebo erotické
panoptikum, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - J. Novak: Tolstoj a peniaze,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Ladislav Chudík a Robo
Roth, zábavná večerná show, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - Som hot dog, (true story of
my facebook), Divadlo GunaGU, Fran-
tiškánske námestie 7 
� 20.00 - Od Maríny, na motívy roman-
tickej básne Andreja Sládkoviča, divadlo
Non. Garde, Prepoštská 4

UTOROK 27. októbra
� 9.00 a 11.00 - Prasiatka sa vlka nebo-
ja, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36 
� 14.00 - Žabí princ, divadelné predsta-
venie, účinkuje: Marián Gregorička,
CDLaV, Gaštanová 19
� 15.00 - Nestarnúce melódie, tanečno-
zábavné podujatie pre občanov dôchod-
kového veku, M klub, Rovniankova 3
� 17.00 - Lampionáda, súťaž o najkrajší
svetlonos, discoshow pre deti, Istra Cen-
trum, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
� 17.00 - I.O.U.S.A., kino inak a disku-
sia, r. Patrick Creadon, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 18.00 - Slnko v sieti, (Štefan Uher 1962),
Slovenské filmové klenoty, v zozname ki-
nematografického dedičstva UNESCO,
Prednášková sála UK, Ventúrska 11
� 18.00 - Týždeň vo filme 18/1958: Zo
svetovej výstavy v Bruseli, kinosála
SNG, Riečna 1
� 18.00 - Literárny večer Dada Nagya -
III., literárna talk show, hosť: M. Hvorecký,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Kosa, komédia, hrá B. Turzo-
novová a živá džezová kapela, Divadelní
spolok Frída, Brno, DPOH, Mestské
divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 - Slávnostné koncerty k 60.
výročiu vzniku Slovenskej filharmó-
nie, A. Moyzes: Dolu Váhom, suita pre
veľký orchester op. 26, P. I. Čajkovskij:
Koncert pre klavír a orchester č.2 G dur
op. 44, A. Dvořák: Symfónia č. 8 G dur
op. 88, Slovenská filharmónia P. Altri-

chter, dirigent, M. Lapšanský, klavír, his-
torická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - R. W. Fassbinder: ...len kvap-
ky na horúce kamene..., komédia s
pseudotragickým koncom alebo erotické
panoptikum, Divadlo a.ha, Školská 14 
� 19.30 - O. Belešová, M. Shiraki:
John & Yoko, divadlo GunaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.00- Bezbožná krajinka, kino inak,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 28. októbra
� 10.00 - Cirkusové zvieratká, Bibiana,
Panská 41
� 10.00 a 14.00 - Stretneme sa v atelié-
ri, pestrý mix výtvarných štýlov a zaují-
mavých aktivít pre deti, CC centrum, Ji-
ráskova 3
� 14.00 - Koza rohatá, divadelné pred-
stavenie, účinkuje: O. Hoffmannová,
CDLaV, Gaštanová 19
� 14.00 - Halloween, zábavné popolud-
nie pre deti ZŠ, M klub, Rovniankova 3
� 17.00 - Jordan Radičkov: Pokus o
lietanie, premietanie divadelnej inscená-
cie SND (STV, 1987), Bulharský kultúr-
ny inštitút, Jesenského 7
� 18.00 - Pieseň o sivom holubovi (S.
Barabáš, 1961) Slovenské filmové kleno-
ty, v zozname kinematografického dedič-
stva UNESCO, Prednášková sála UK,
Ventúrska 11

� 19.00 - Slávnostné koncerty k 60.
výročiu vzniku Slovenskej filharmó-
nie, A. Moyzes: Dolu Váhom, suita pre
veľký orchester op. 26, P. I. Čajkovskij:
Koncert pre klavír a orchester č.2 G dur
op. 44, A. Dvořák: Symfónia č. 8 G dur
op. 88, Slovenská filharmónia P. Altri-
chter, dirigent, M. Lapšanský, klavír,
Historická budova SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 19.00 - UB 40, koncert britskej reggae
skupiny, PKO
� 19.00 - Flamenco - Viento De Levan-
te, hudobný večer, program španielskych
tradičných tancov a piesní, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Liz Lochhead: Perfect days,
romantická komédia, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10

19.00 - M. Gorkij, R. Polák: Play Gor-
kiy alebo Letní hostia, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - High Life, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Sex, mobil
a rock´n´roll, divadlo GunaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.00 - Grouper (USA), Casi Cada
Minuto (SK), koncert, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 29. októbra
� 19.00 - J. Werich a J. Voskovec:
Paraf, Divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 -Y. Reza: Boh masakra, komé-
dia najhranejšej súčasnej autorky, divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Vražda sekerou v sv. Peter-
burgu, podľa románu F. M. Dostojevské-
ho Zločin a trest, divadlo Astorka, Námes-
tie SNP 33
� 19.00 - M. Gavran: Všetko o ženách,
Divadlo Apollo, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Sex, mobil
a rock´n´roll, divadlo GunaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.00 - Hexen, tanec, Debris Compa-
ny, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 30. októbra
� 10.00 - Jesenné obrázky, výtvarno-tvo-
rivé dielne pre MŠ, M klub, Rovniankova 3
� 16.00 - Vtáčkovia, siroty a blázni (J.
Jakubisko, 1969), Slovenské filmové
klenoty, v zozname kinematografického
dedičstva UNESCO, Prednášková sála
UK, Ventúrska 11
� 18.00 - Slávnosť v botanickej záhra-
de (E. Havetta, 1969), Slovenské filmo-
vé klenoty, v zozname kinematografické-
ho dedičstva UNESCO, Prednášková
sála UK, Ventúrska 11
� 19.00 - Večer autentického folklóru,
predstavujeme vám obec Veľký Folkmár,
Folklórna skupina Folkmarčanka pod
vedením Z. a M. Petráčových a ĽH Žele-
ziar, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Music club, In Mobilis Mobi-
li, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Jednofázové kvasenie, koncert
známej folkovej skupiny a ich hosťa Mar-
tina Maška, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - H. Garlon: Mikve, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Hamletmachine, Divadlo
P.A.T., A4 Nultý priestor, Námestie SNP12

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

vyjdú opäť o týždeň
29. októbra 2009


