
V Karlovej Vsi i v Starom Meste fini-
šuje v týchto dňoch výstavba protipo-
vodňových múrov. V Karlovej Vsi by
mal byť múr hotový do konca roka, v
centre koncom novembra 2009. O
aktuálnom stave sme sa pozhovárali s
námestníkom riaditeľa Slovenského
vodohospodárskeho podniku Od-
štepného závodu Bratislava Petrom
MINÁRIKOM.
- Betonárskej práce v Karlovej Vsi sú
dokončené a onedlho sa budú robiť
terénne úpravy a mestská časť položí
promenádnu dlažbu a pravdepodobne
dáme aj podnet na likvidáciu stavieb v
okolí protipovodňovej ochrany.
Prečo cyklotrasa nejde ďalej popri
Dunaji, ale pri lodenici sa odkláňa
na Botanickú ulicu?
- Cyklistická trasa bola takto napláno-
vaná práve kvôli stiesneným pomerom,
ktoré na karloveskom nábreží sú.

Umožniť tam pohyb peších aj lodeni-
čiarov spolu s deťmi, ktoré tam prená-
šajú člny k vode, a aj ešte aj cyklistov,
by bolo veľkým rizikom kvôli vzniku
rôznych kolízií. To bol hlavný dôvod
odklonenia cyklistov na Botanickú
ulicu a pred mostom Lafranconi sa vra-
cia na nábrežie, respektíve na druhý
breh Dunaja.
Kedy budete skúšať inštaláciu
mobilných hradení na jednotlivých
múroch? 
- Práve v týchto dňoch by sme v Karlo-
vej Vsi mali mobilné hradenie nasa-
dzovať. Hovoríme tomu skúšky kom-
pletnosti mobilného hradenia - bude
upevnené na celom úseku na svoje
určené miesto, následne sa rozoberie a
odvezie do skladov. V Starom Meste to

budeme skúšať o čosi neskôr, zrejme
až v druhej polovici novembra.
Ako spolupracujete s mestom na
terénnych úpravách v centre? 
- V týchto priestoroch sa robia terénne
úpravy a mali by sa vysádzať stromy. S
novým projektom úprav sme súhlasili
za predpokladu, že mesto uhradí nákla-
dy navyše, ktoré súvisia s iným typom
osvetlenia, ale aj dlažby, pretože v jed-
nej časti ide o štiepaný granit. Nerátalo
sa ani so žľabovým odvodnením.
Čo bude s limnigrafom - stanicou,
ktorá ukazovala stav vody?
- Do konca roka by mala byť stanica
umiestnená na pôvodné miesto. Bude
to rám so sklom, osvetlením, spolu s
prístrojmi. Záujemcovia by preto mali
mať informácie o histórii vodných sta-
vov, ale aj o teplote vody a o aktuálnom
stave hladiny.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Pri hraniciach 

s Rakúskom

vyrastie veľký

bytový komplex
PETRŽALKA
Bratislavská Arcidiecéza Rímskoka-
tolíckej cirkvi predložila na posúde-
nie vplyvov na životné prostredie
zámer stavby pod názvom Kapituls-
ké polia, zóna administratívy, býva-
nia a rekreácie v Petržalke.
Územie sa nachádza na južnej a západ-
nej časti hranice s Rakúskom, zo seve-
ru lemuje Viedenskú cestu a na výcho-
de diaľničný privádzač. Lokalita je
vedená ako poľnohospodárska pôda.
Mal by tu vyrásť komplex väčších a
menších obytných domov s občians-
kou vybavenosťou, priestormi na škol-
stvo, sociálne služby a kultúru. 
Projekt ráta s rôznou typológiou byto-
vých domov - malopodlažnými do šty-
roch nadzemných podlaží, či rodinný-
mi. Občiansku vybavenosť majú tvoriť
obchody, služby, galérie, verejné stravo-
vanie, lekárne, školské zariadenia,  vrá-
tane základnej školy s telocvičnou a via-
cúčelovým športovým ihriskom, ma-
terská škola, chýbať by nemal hotel.
Dopravné riešenie navrhuje dobudova-
nie polovičného profilu komunikácie
Nová Bratská na plný. Možný termín
začatia výstavby je polovica roka 2012,
s dokončením sa ráta koncom roka
2019. Náklady by mali byť od 275 do
356 miliónov eur. (rob)

Danube Arena

má už zrejme

prevádzkovateľa
PETRŽALKA
Pár týždňov po získaní investora na
výstavbu multifunkčnej haly Danu-
be Arena je známy aj jej pravdepo-
dobný prevádzkovateľ. Mala by sa
ňou stať spoločnosť AEG.
„Sme blízko k dohode, podpísali sme
predbežnú zmluvu, doťahujú sa už len
detaily,“ potvrdili jej zástupcovia. Spo-
ločnosť je najvýznamnejším organizá-
torom zábavného priemyslu na svete,
patria jej kluby z NHL, NBA, vo svo-
jom „parku“ má aj futbalový tím LA
Galaxy s Davidom Beckhamom. Brati-
slava má podľa zástupcov spoločnosti
skúseností s organizáciou veľkých
podujatí, navyše môže využiť dobrú
polohu v regióne, kde podobná hala
chýba. 
Zmluva by mala trvať 15 až 20 rokov,
zatiaľ údajne panuje zhoda, aký by mal
byť ročný obrat. S výstavbou haly by
sa malo začať v roku 2010, v zmluve
bude aj konkrétny dátum, kedy musí
byť dokončená. „Určite to nesmie trvať
tri alebo päť rokov,“ tvrdia zástupcovia
spoločnosti. (db)
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STARÉ MESTO
Na Kamennom námestí jazdia a
parkujú autá. Využívajú na to
pôvodne bezbariérový vstup a
výstup do obchodného domu Tesco,
ktorý je zo Špitálskej ulice. Práve z
neho si v poslednom čase autá urobi-
li parkovisko.
Ak sa však vozidlá chcú dostať na
výstupnú šikmú plochu, vodiči musia
na námestí nebezpečne manévrovať,
čím ohrozujú všetkých ľudí, ktorí
tadiaľ chodia. Denne sa pritom na Ka-
mennom námestí premelú stovky až ti-
síce ľudí, a preto je nepochopiteľné,
prečo polícia proti týmto vodičom ešte
nezakročila.

Keď sme sa prvý raz pýtali na prítom-
nosť parkujúcich áut a na to, či ide o
dodávateľoch  do Tesca a či majú po-
volenie, dostali sme len odpoveď na
podotázku, ako je v súčasností zabez-
pečený bezbariérový prístup do
obchodného domu. Až na druhý pokus
nám odpovedali, že OD Tesco na
Kamennom námestí sa v súčasnosti
rekonštruuje. 
„Je tu veľa dodávateľských firiem a
jedna z nich prechodne zaparkovala
svoje vozidlá na danom mieste,“ uvá-
dzalo sa v stanovisku manažérky von-
kajších vzťahov Oľgy Hrnčiarovej. To,
či majú vozidlá zvláštne povolenie na
vjazd na námestie, sme sa nedozvedeli.

Navyše na terase, kam vedie bývalý
bezbariérový prístup, má už dlhšie pre-
vádzku jedna kaviareň.
Napriek niekoľkonásobnej urgencii,
aby sa k tomu vyjadrili mestská aj štát-
na polícia, sme do uzávierky čísla
nedostali stanovisko ani jednej z nich.
Keď sme si preverovali stav priamo na
námestí, zistili sme, že parkujúce autá
nemajú za sklami žiadne povolenie a
ich pohyb po námestí je preto jasným
porušením zákona.
Isté je, že v prípade, ak by na námestí
začali dlhodobo parkovať aj ostatní
vodiči, či vodiči zásobovacích áut
iných prevádzok, vznikol by tam po-
riadny chaos a neporiadok. (rob)

Kamenné námestie má nové parkovisko
Anarchia v meste pokračuje - z bezbariérovho vstupu do Tesca je parkovisko. FOTO - Robert Lattacher

Múr čakajú skúšky mobilného hradenia

Svätomartinské

dni spestria

sprievod, omše,

aj ochutnávka
BRATISLAVA
S tradičným programom, ale aj s
niektorými novinkami sa do Brati-
slavy po roku vracajú Svätomartin-
ské dni. Už tradičné podujatie bude
od piatka 6. novembra do stredy 11.
novembra 2009.
Návštevníci sa dočkajú napríklad po-
svätenia mladého vína v Kaplnke sv.
Ladislava v Primaciálnom paláci, sväto-
martinského sprievodu, jarmoku na
Rudnayovom námestí, duchovný roz-
mer budú mať sväté omše s homíliou,
alebo sakrálne spevy v Katedrále sväté-
ho Martina. Milovníci vínka si zase
prídu na svoje na Hlavnom námestí, kde
bude 11. novembra 2009 od 11.00 h
ochutnávka viac ako päťdesiatich dru-
hov mladých vín.
Oficiálny začiatok však bude už v pia-
tok 6. novembra o 14.00 h a obstará ho
požehnanie mladého vína v Kaplnke
sv. Ladislava v Primaciálnom paláci.
Sprievod sa vzápätí vyberie na Rud-
nayovo námestie, kde sa predstavia
vinári z Vajnôr, Rače, Devína, Vinohra-
dov. Maškrtníci môžu ochutnať medo-
vinu, lokše, pagáče, husacinu, medov-
níky, bratislavské rožky, chlieb s cibu-
ľou, milovníci remesiel si môžu kúpiť
výrobky v trinástich stánkoch umelec-
kých remeselníkov. Svätomartinské
dni vyvrcholia v stredu 11. novembra o
18.00 h svätou omšou s homíliou v
Katedrále sv. Martina, v ten istý deň,
od 17.00 h bude Svätomartinský lam-
piónový sprievod na Bratislavskom
hrade. (brn)

Prví kandidáti

sa už na webe

predstavujú 
BRATISLAVA
Kandidáti na poslancov zastupiteľ-
stva Bratislavského samosprávneho
kraja (župy) nemajú veľa možností
ako sa predstaviť voličom. Jedineč-
nú možnosť ponúka webstránka
banoviny.sk, kde sa už objavili profi-
ly a volebné programy prvých brati-
slavských kandidátov.
Medzi prvými, ktorí túto príležitosť
využili, sú Jaroslav Ježek, Marta Štef-
feková, Marek Gabonay, Martin Kle-
mentis, Robert Müller, Ivo Nesrovnal,
Petra Masácová, Juraj Petrovič, Milan
Trstenský, Martin Zaťovič, Ján Brezák,
Vladislav Čapček, Peter Kostka, Mar-
cel Slávik a František Šebej.
Profily, volebné programy a fotografie
môžu kandidáti posielať e-mailom na
adresu admin@banoviny.sk alebo poš-
tou na adresu redakcie. (red)



STARÉ MESTO
Keď na Lodnej ulici číslo 2 v roku
2008 spadla kultúrna pamiatka,
nikto netušil, čo na jej mieste vyras-
tie. Staviteľ však na mieste pôvodné-
ho domu, ktorý bol v dezolátnom,
neudržateľnom stave, postavil jeho
repliku.
Podľa informácií staviteľa, spoločnosti
AK DOM, pôvodný dom na Lodnej
ulici sa nachádzal v katastrofálnom
stave - stropy aj pivničné priestory boli
prepadnuté. Rekonštrukciu vraj podria-
dili požiadavkám krajského pamiatko-
vého úradu - urobili reštaurátorský
výskum a kompletnú štúdiu obnovy
pamiatky. Staviteľ odobral všetky
fasádne prvky, ktoré bolo možné ucho-
vať a budovu obnovil do pôvodného
tvaru, výrazu, detailu a pôvodného
farebného riešenia so zachovaním ori-
ginálnych častí v zmysle výsledkov
reštaurátorského výskumu. Okrem
fasády boli zachované aj dekoratívne
prvky v interiéri. 
Priestory na Lodnej ulici budú slúžiť
administratíve. Pod budovou je vybu-
dovaný automatický parkovací systém,
ktorý zabezpečí parkovanie pre 20
motorových vozidiel. Náklady na
výstavbu boli asi 3,5 milióna eur.
Otvorenie sa pripravuje začiatkom
roku 2010, podľa dokončenia všetkých
detailov.
Starostu Starého Mesta Andreja Petre-
ka teší, že na Lodnej ulici vyrástla
replika pôvodnej budovy, keď už sa
pôvodnú nepodarilo zachrániť. Staveb-

ný úrad pritom nie je podľa neho kom-
petentný rozhodnúť o tom, či na mies-
te zrúcanej pamiatky vyrastie jej repli-
ka, ako sa to stalo na Lodnej ulici,
alebo sklenená kocka, ako je to v jej
bezprostrednom susedstve. Ku charak-
teru výstavby nových budov a rôznych
nadstavieb v centre mesta dodal, že ak
ide o objekt v pamiatkovej rezervácii,
rozhodujúce je stanovisko krajského
pamiatkového úradu. „Ten by mal vo
svojich vyjadreniach k jednotlivým
návrhom stavieb uskutočňovaných v
pamiatkovej zóne vychádzať zo zásad
pamiatkovej starostlivosti. A to aj
vtedy, ak nejde o pamiatkovo chránené
objekty,“ dodal A. Petrek.

Na názor sme sa spýtali aj hlavného
architekta mesta Štefana Šlachtu.
Podľa jeho vlastných slov, je mu ľúto,
že sa nepodarilo zachovať pôvodný
objekt. 
„Za zlú považujem predovšetkým nad-
stavbu a proporcie starého a nového,“
uviedol. Na objekt sa treba podľa neho
dívať nielen z bezprostrednej blízkosti,
ale aj z väčšieho odstupu. V tomto prí-
pade nadstavba na Lodnej nedosahuje
kvalitu nadstavby napríklad na americ-
kom veľvyslanectve, bývalej obchod-
nej komore, či nadstavbe Starej pošty, a
ani kvalitu Fuchsovho obytného domu
z roku 1936, tvrdí Š. Šlachta. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

STARÉ MESTO
Vzhľad dunajského nábrežia a osob-
ného prístavu po Nový most sa začí-
na postupne meniť. Na Vajanského
nábreží pri novom protipovodňo-
vom múre už vyrástol nový chodník
s dobovým osvetlením.
Za dokončeným novým protipovodňo-
vým múrikom v smere od osobného prí-
stavu k Propeleru pribudol nedávno
chodník z dlažobných kociek, pričom
časť je z menších dlažobných kociek zo
štiepaného granitu. Farba protipovodňo-
vého múrika vraj ešte nie je definitívna,
mala by však byť rovnaká ako na dokon-
čených častiach múra pri Prístavnom
moste či v Devíne - zrejme svetlošedá. 
Chodník budú osvetľovať aj nové čier-
ne pouličné dobovo ladené lampy s

cylindrami. Doteraz pribudlo osem
takýchto lámp a ich osádzanie pokraču-
je. Chodník sa zatiaľ končí pri osobnom
prístavisku, takže zvedaví turisti či
domáci chodci musia z neho prejsť cez
park s pamätníkom bulharských partizá-
nov na Vajanského nábreží. V parku sú
zatiaľ nekoordinovane porozkladané
lavičky, ktoré boli pôvodne pri múriku,
chýbajú aj nové smetné odpadkové koše
(tie staré sa povaľovali na nábreží).
Pôvodné priehľadné zábradlie pri Pro-
peleri zostalo zachované, akurát zme-
nilo farbu na striebornú. K lodiam už
vedú aj nové nástupné chodníky so
zábradlím. V okolí Propelera stále
vládne čulý ruch, takže chodci majú
miestami problém dostať sa po nábreží
ďalej smerom k Novému mostu. Práve

od Propelera k Novému mostu pokra-
čuje výstavba novej pešej promenády,
opäť v podobnom duchu ako prvá časť
chodníka pri osobnom prístavisku.
Projekt nového promenádneho nábre-
žia si dalo vypracovať hlavné mesto
Bratislava.. Nábrežie pri Dunaji,
okrem novej dlažby, majú dotvoriť aj
prvky drobnej architektúry, osvetlenie,
to všetko v kontinuite s už existujúcou
pešou zónou v centre Starého Mesta.
Bratislavské korzo sa tak podľa mesta
predĺži až k samotnému Dunaju a jeho
dokončenie je naplánované na záver
tohto roka. Magistrát tvrdí, že má
záujem, aby promenáda dostala novú
kvalitu a vzhľad, čo si však vyžaduje
viac financií. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
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Rekonštrukcia mení dunajské nábrežie, 

nový je už aj chodník s osvetlením 

Dobrovoľníci

musia často

nahradiť štát
BRATISLAVA
Cez víkend zatelefonovali z tiesňovej
linky 112 na Klub stráže prírody,
kde žiadali o pomoc pri riešení pro-
blému so zranenou labuťou na
Chorvátskom ramene v Petržalke.
Za pomoci pracovníkov Slobody
zvierat bola dočasne prevezená do
bratislavského útulku. 
Podľa Jána Dobšoviča z Klubu stráže
prírody, o pomoc so zranenými živo-
číchmi žiadajú pracovníci tiesňovej
linky 112 aj dobrovoľníkov. Štát totiž
nevie zabezpečiť ochranu chránených
druhov živočíchov a ak by sa ich
neujali, štát by ich nechal uhynúť. 
Pracovníci obvodných úradov životné-
ho prostredia cez víkend nepracujú a
podľa Jána Dobšoviča práve tento úrad
má na starosti ochranu chránených dru-
hov. Podobne je na tom aj Štátna
ochrana prírody, ktorá tiež cez víkend
nepomohla. Ak by sa problému neujali
dobrovoľníci, zranená labuť mohla byť
nechaná napospas osudu. 
„Často sa stáva, že ľudia telefonujú,
aby sme pomohli zranenému alebo
vysilenému vtáčikovi. Do septembra
sme im odkazovali, nech ho prevezú
do bratislavskej zoologickej záhrady.
Tam bola totiž zriadená rehabilitačná
stanica na riešenie takýchto prípadov.
Zranené druhy tu ošetrili a po úplnom
zotavení vypustili naspäť do voľnej
prírody. Od septembra však táto reha-
bilitačná stanica nefunguje. Najbližšia
je až v Ratnovciach pri Piešťanoch.
Lenže to už je pre bežného občana,
ktorému nie je osud našich operencov
ľahostajný, priďaleko,“ prezradil Ján
Dobšovič.
Súčasne si myslí, že tento stav sa stal
neúnosným: „Je nemysliteľné, aby naj-
väčšie slovenské mesto, ktoré je záro-
veň naším hlavným mestom, nemalo
zariadenie na pomoc zraneným chráne-
ným živočíchom. Dobrovoľníci takto
zastupujú štát, ktorý má zo zákona
takéto prípady riešiť. Nebyť nás dobro-
voľníkov štát by tieto živočíchy v
pokoji nechal zahynúť.“ (brn)

Na Lodnej postavili repliku kultúrnej

pamiatky, ktorá pred rokom spadla

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



BRATISLAVA
Nové bezbariérové zariadenia dáva
v týchto dňoch do prevádzky hlavné
mesto v podchode na Hodžovom
námestí a pod Staromestskou ulicou.
Najfrekventovanejšie podchody, do
ktorých sa v minulosti imobilní ob-
čania dostávali iba s problémami, sú
tak po dlhých rokoch konečne bez-
bariérové.
V oboch využívaných podchodoch
pribudne spolu päť plošín pre vozič-
károv. V podchode na Staromestskej
ulici sa majiteľ hotela neustále borí s
inštaláciou výťahu. Ten mal odviesť
imobilných do podzemia, no zariade-
nie ktoré by ich vyviezlo, chýbalo.
Navyše by sa mohli zviesť len zo
Zochovej ulice. Problém je vyriešený
a plošiny boli namontované na oboch
stranách ulice. Na dodávku a montáž
šikmých schodiskových plošín pre
imobilných vybralo hlavné mesto na
základe verejného obstarávania spo-
ločnosť Velcon. 
Kritériom bola ekonomicky najvýhod-
nejšia ponuka z hľadiska ceny za
poskytnutie tovaru a servisu. Celková
cena do piatich vstupov je 109 480 eur. 
V podchode na Staromestskej ulici
bude vstup od Najvyššieho súdu a od
zastávky MHD v celkovej cene 41 650
eur. V podchode na Hodžovom námes-

tí sú tri vstupy - od Poštovej ulice, cez
stredné schodisko a od Prezidenstské-
ho paláca. 
Dodávateľ poskytol 24-mesačnú záru-
ku, ktorá sa týka montáže a dodávky.
Mesto tak pokračuje v inštalácii bezba-
riérových zariadení podchodov, s kto-
rou začalo minulý rok na Patrónke. Na
obidvoch stranách vstupu do podchodu
na Patrónke od 10. júla 2008 fungujú
bezbariérové plošiny pre zdravotne

ťažko postihnutých občanov. Mesto
ich namontovalo na základe požiadav-
ky sociálnych a školských zariadení v
okolí. Plošiny pre vozičkárov čakajú
ešte aj na podchody na Hlavnej stanici
a Trnavskom mýte. Inštalácia pokraču-
je bez ohľadu na plánované rekon-
štrukcie podchodov, ktoré by nemali
mať výrazný vplyv na prevádzku plo-
šín. (rob)

FOTO – Robert Lattacher

Aj Bratislavčania

môžu mať 

zdravú kuchyňu
BRATISLAVA
Srdcovo-cievne ochorenia, ale aj nad-
váha a obezita patria v súčasností k
najväčším strašiakom. Vo štvrtok 29.
októbra 2009 sa začal 4. ročník kam-
pane Zdravo, chutne, aktívne zame-
ranej na zdravé stravovanie, moder-
né varenie a pohyb, ktorej podujatia
budú aj v Bratislave.
Podľa organizátorov moderná, „ľahká“
kuchyňa a zdravé varenie si do sloven-
ských domácností hľadá cestu len
pomaly. Viac ako 90 percent ľudí nečíta
obaly potravín, nerozumie zloženiu,
nakupuje podľa ceny a dáva prednosť
hotovým výrobkom či polotovarom bez
ohľadu na množstvo zaťažujúcich che-
mikálií, vysoký obsah cukru, tuku či
soli, ktoré tieto potraviny obsahujú. 
Kampaň potrvá šesť týždňov. Záujem-
cov čakajú napríklad ochutnávky, ukáž-
ky varenia, stretnutia s odborníkmi,
pohybové aktivity a súčasťou kampane
je aj súťaž Mínus 3 kg. Samotná kam-
paň potrvá do 11. decembra, chýbať
nebude ani Deň pohybu a starostlivosti
o telo či Bio deň.
Bratislavskými akciami bude naprí-
klad Bio deň - ochutnávky, označenie,
poradenstvo a recepty v Apollo Busi-
ness Center I. na Prievozskej ulici
(utorok 10. novembra 2009 od 15.00
do 18.00 h). 
V piatok 20. novembra sa uskutočnia
ochutnávky a kvíz v Bille na Bajkalskej
19 (od 15.00 do 19.00 h). V sobotu 28.
novembra to bude Deň pohybu a staro-
stlivosti o telo, ukážky cvičenia, pora-
denstvo v Espria Health Club, Apollo
Business Center II, Turčianska 2, Blok
F, vchod vedľa predajne Ligne Roset
(od 10.00 do 18.00 h). 
Vo štvrtok 10. decembra a v piatok 11.
decembra 2009 je pripravená ochutnáv-
ka, ukážky zdravého varenia, záverečné
meranie hmotnosti, tuku, BMI, pora-
denstvo, zápis na súťažný kupón a kvíz
v Poluse (obidva dni to bude od 15.00
do 19.00 h). (brn)
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Stromom roka

je topoľ čierny

z Bratislavy 
BRATISLAVA
Topoľ čierny rastúci v areáli Ekono-
mickej univerzity v Petržalke sa stal
víťazom ankety Strom roka 2009.
Osemdesiatštyriročný strom s obvo-
dom 430 centimetrov a výškou 40
metrov nechal za sebou brest horský z
Lipt. Revúc a lipu veľkolistú z Myjavy.
Siedmy ročník ankety vyhlásila Nadá-
cia Ekopolis, jej generálnym partne-
rom je skupina Skanska na Slovensku.
„Víťaz je výborným dôkazom, že ani
ľuďom na sídlisku nie je zeleň ľaho-
stajná a zaujímajú sa o ňu,“ povedala
Magdaléna Dobišová zo spoločnosti
generálneho partnera ankety.
V lokalite, kde sa topoľ nachádza, boli
vysadené stromy pre potreby remesel-
nej výroby korytárov, ktorí v Petržalke
žili ešte v sedemdesiatych rokoch
minulého storočia. (brn)

V Karlovej Vsi

má vyrásť 

nové centrum 
KARLOVA VES
Na Molecovej ulici v Karlovej Vsi
pripravuje investor výstavbu nákup-
ného centra Aquario. Miestom stav-
by má byť bývalý areál Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti.
Výstavba obchodno-spoločenského
komplexu Aquario má rozšíriť nákup-
né možnosti o supermarket, obchody s
oblečením, ale aj služby či gastronó-
miu. Investor ráta v projekte aj s prí-
padnými prevádzkami zábavy v podo-
be bowlingu alebo fitnes. 
Investor chce začať s výstavbou po
získaní všetkých potrebných povolení,
predpokladom je rok 2011. Náklady na
stavbu sa odhadujú na 21 miliónov eur.
V súčasnosti sa v areáli nachádzajú
budovy pre technickú infraštruktúru.
Investor pripravil dopravnú štúdiu, s
ktorou súhlasili zainteresované orgány. 
Zároveň chce rozšíriť komunikáciu na
Molecovej ulici smerom k pozemku,
čo by malo pomôcť aj MHD. Investor
síce priznáva, že komplex zaťaží
dopravu, no, podľa neho, v ranných
hodinách, keď cestuje väčšina obyvate-
ľov do práce, centrum ešte nebude
otvorené. (rob)

Bezbariérový podchod pribudol aj na 

Staromestskej a na Hodžovom námestí

Útulky sú pripravené na bezdomovcov
BRATISLAVA
Zima už nielen zaklopala, ale nedáv-
no už aj vošla na Slovensko, čo priná-
ša otvorenie problému bezdomovcov.
Najbližšie týždne a mesiace budú pre
stovky ľudí bez strechy nad hlavou
znovu kritické.
Samotný magistrát zriadil v roku 2004
útulok pre bezdomovcov Mea Culpa s
36 lôžkami. Prvé dva roky bol v pre-
vádzke sezónne, od roku 2006 je celo-
ročný. „V roku 2009 hlavné mesto zare-
gistrovalo nocľaháreň ako zariadenie
sociálnych služieb s pobytovou formou
celoročne denne na určitý čas od 16.00
do 8.00 h ráno,“ informovala hovorkyňa
magistrátu Eva Chudinová. 
Podľa jej informácii 50 percent ubyto-
vaných má trvalý pobyt mimo Bratisla-
vy. Zastúpené sú všetky vekové kategó-
rie. Najviac občanov je v kategórii 31 -
60 rokov. 

Hlavné mesto prenajalo aj priestory na
Ivánskej ceste 32 neziskovej organizácii
Depaul Slovensko, ktorá tu otvorila níz-
koprahovú nocľaháreň pre závislých
bezdomovcov s poskytovaním nocľahu,
večere a raňajok, sprchy, šatstva, sa
sprostredkovaním ošetrenia a duchov-
nej pomoci. Kapacita nocľahárne je 150
osôb, v zimnom období až 175, v prípa-
de nevyhnutnej potreby do 200 osôb.
„Mesto zabezpečilo od roku 2006 aj
zvýšenie kapacity ubytovania pre bez-
domovcov prenajatím objektov na
Hradskej ulici vo Vrakuni občianskemu
združeniu Domov pre každého. V
dvoch budovách zriadilo útulok s kapa-
citou 140 miest. Občianske združenie
má prenajaté aj priestory hlavného
mesta na Ivánskej ceste, kde sú ubyto-
vané rodiny - spolu 27 ľudí,“ prezradila
Eva Chudinová. Občianske združenie
Domov pre každého na základe požia-

davky hlavného mesta zriadilo Stredis-
ko osobnej hygieny na Hradskej ulici.
Túto službu (sprcha, výmena šatstva)
využíva v súčasnosti okolo 40 ľudí, jeho
kapacita v jednom okamihu je však 70
ľudí. Otvorené je denne od 9.00 do
18.00 h a služby sú zadarmo. 
„Hlavné mesto spolupracuje s ďalšími
mimovládnymi organizáciami, ktorým
prenajíma priestory za symbolickú
korunu, prípadne hradí náklady na ener-
gie, alebo si nenárokuje daň za využitie
verejného priestranstva, keď je nutné
podávať jedlo pre ľudí bez prístrešia.
Napríklad v roku 1992 uzatvorilo zmlu-
vu o nájme na objekt Pri trati 13 v Podu-
najských Biskupiciach s mimovládnou
organizáciou Resoty za 1 korunu,“
dodala Eva Chudinová.
Problematiku bezdomovcov čiastočne
rieši aj prevádzka dvoch ubytovní For-
tuna a Kopčany. (brn)

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

na zábudlivých

cestujúcich
LIST ČITATEĽA
Mohli by ste si posvietiť na nemo-
rálnu pokutu, ktorú si účtuje brati-
slavský dopravný podnik v prípade,
že cestujúci nemá pri sebe počas
kontroly revízorom električenku,
ale môže sa ňou dodatočne preuká-
zať?
Ide o to, že je prinajmenšom nemorál-
ne udeliť pokutu, pokiaľ je cestujúci de
facto platiaci a pokiaľ si revízori môžu
napríklad na základe čísla občianskeho
preukazu (prípadne iného dokladu, ak s
tým cestujúci súhlasí) a pomocou
moderných bezdrôtovo synchronizo-
vaných čítačiek, ktoré so sebou nosia,
bez problémov a rýchlo na mieste ove-
riť, že cestujúci má zaplatenú elektri-
čenku!
Cestujúci, ktorý má platnú električen-
ku, len sa ňou nemôže v danej chvíli
preukázať, je nútený nielen zaplatiť
pokutu vo výške desaťnásobku základ-
ného cestovného, ale aj dostaviť sa s
ňou na Olejkársku ulicu, čo je nemalá
časová strata, a navyše sa naňho v
autobuse všetci pozerajú ako na čierne-
ho pasažiera. 
V dnešnej dobe bezdrôtových komuni-
kácii a online aktualizovaných databáz,
ktoré prenikli až do prístrojov revízo-
rov mestskej hromadnej dopravy, je
takáto pokuta neadekvátnym privyrá-
baním si na úkor platiacich (!) cestujú-
cich a mala by sa zrušiť! V tomto prí-
pade totiž chýba aj základná slušnosť k
zákazníkovi.

Pavol Miklík, Bratislava

Príkladom pre

nás by mohol

byť Singapur
LIST ČITATEĽA
Správne ste postrehli, že psy sa počas
výstavy v Inchebe vo voľnom čase
prechádzali so svojimi majiteľmi v
Sade Janka Kráľa a osrali tam
zeleň...
Toto sa však robí po celej Bratislave,
všade, kde sú psíčkari. Minimálne ráno
a večer idú majitelia so svojimi psami
k trávnikom na sídliskách, či v centre
mesta, keďže od malička ich učia, že
svoje exkrementy majú robiť na zele-
ných plochách. Kto nájde recept, aby
sa to zmenilo? Ponúkam príklad zo
Singapuru - bolo to špinavé mesto plné
odpadkov, cigaretových špakov, psích
hovienok. 
Až raz vyhral tamojšie voľby muž,
ktorý presadil, že za každé zahodenie
papiera, cigarety či psích alebo mača-
cích hovienok sa bude pokutovať
sumou 500 dolárov. Bez pardonu.
Mnohí boli proti tomu, že je to vysoká
paleta, ale policajti aj tak začali vybe-
rať pokuty, uplatňovať sankcie a o pár
rokov sa zo špinavého a smradľavého
Singapuru stalo vzorové čisté mesto.
Dokonca ho nazývajú Švajčiarskom
Ázie.
Je najvyšší čas, aby aj samotná Brati-
slava rýchlo pristúpila k mastným
pokutám pre všetkých, ktorí hádžu
čokoľvek na chodník, cesty alebo iný
verejný priestor, aj proti psíčkarom,
ktorí vo väčšine (česť výnimkám)
zasierajú mesto psími výkalmi.

Juraj Dúbravčan, Bratislava

Nie som rodený

Bratislavčan, ale

mesto milujem 
LIST ČITATEĽA
V živote ma iritovalo veľa vecí, ale v
posledných rokoch asi najviac vyhla-
sovanie rôznych osôb a osobností o
svojom bratislavskom rodáctve.
Nie som rodený Bratislavčan, ale žijem
tu, s malou prestávkou, už vyše 56
rokov. Bratislava mi prirástla k srdcu a
nesmierne ma bolí, čo sa s ňou v posled-
ných rokoch deje. Územný plán mesto
nerešpektuje, každý zo starostov by sa
najradšej celkom osamostatnil, namies-
to jednotného (ale dobrého) riadenia a
jednotnej koncepcie si každý (mnohí?)
robí, čo chce, povolí pomaly každú stav-
bu hocikde. O pár rokov nebude v meste
žiadna zeleň, pretože dravci-investori a
developeri si každého kúpia a všetko
zastavajú. To, čoho sa „mestskí“ dopus-
tili s nábrežím pri novom SND i PKO je
neodpustiteľné! Budú sa za nich hanbiť
(dúfam) aj ich vnúčence.
Každé veľkomesto, ktoré má rieku, sa
snaží sprístupniť nábrežia, skrášliť ich,
otvoriť pre obyvateľov i návštevníkov
mesta, vytvoriť korzo. Oni ich zaplnili
obrovskou hmotou, takže rieku vôbec
nevidno. Netreba byť urbanistom, ani
architektom, stačí mať trochu citu, dob-
rého vkusu a bolo by to celkom iné.
Obávam sa, že čoskoro sa to stane aj s
petržalským nábrežím, ktoré, žiaľ, už
pre mesto nemá rovnakú hodnotu. Kde
boli všetci rodení Bratislavčania, keď sa
páchal tento zločin na Bratislave?
Začiatkom päťdesiatych rokov minulé-
ho storočia, keď som prišiel študovať do
Bratislavy, žilo v meste asi 20 000 sta-
rých Bratislavčanov. Značná časť z nich
postupne emigrovala, alebo sa legálne
vysťahovala, využijúc svoje nemecké
korene. Koľko tu teda ostalo starých
Bratislavčanov? Jednoznačne drvivú
väčšinu jej obyvateľov tvoria prisťaho-
valci z celého Slovenska, ale aj z Čiech
a Moravy! Skutočne si niekto namýšľa,
že je rozdiel vo vzťahu k mestu v tom,
či sa tu usadili jeho rodičia, možno starí
rodičia, alebo sa prisťahoval predvče-
rom? Bolo by zaujímavé uskutočniť
prieskum o znalostiach histórie vzniku a
vývoja nášho mesta, o tom, ako často
navštevujú Hrad a iné mestské pamäti-
hodnosti, múzeá a divadlá. Ako by v
ňom obstáli rodení Bratislavčania opro-
ti nám ostatným, ktorí sme prišli o
jednu, najviac dve generácie neskôr?
Nie som rodený Bratislavčan, ale milu-
jem Bratislavu, miloval som ju pred
svojím príchodom a bol by som ju milo-
val, aj keby som sa tu neusadil. Je to
moje hlavné mesto, na ktoré som bol
vždy hrdý, bol tu futbalový klub, ktoré-
mu fandil môj otec, keď tu študoval.
Viete si predstaviť korunovačné mesto,
ktoré si zničí pamätník na túto slávu,
pamätník panovníčky, ktorá sa v jeho
histórii najviac zaslúžila o to, že sa ne-
bývalo rozvíjalo, neostalo provinčným,
milovala ho a často sa v ňom zdržiava-
la? Korunovačný vŕšok, na ktorom jede-
násť kráľov po svojej korunovácii ťalo
mečom na štyri svetové strany na znak
toho, že budú svoju (a našu) ríšu brániť
proti nepriateľom zo všetkých strán. Čo
robia dnes títo rodení Bratislavčania pre
to, aby našli dôstojné miesto pre Štúrov
pamätník a Korunovačnému vŕšku vrá-
tili jeho slávu - a tým aj nášmu mestu a
nám všetkým? Pre cudzincov, ale najmä
pre nás samotných!

Pavol Rakovský, Bratislava

Do Rosso Nero sa chodí najmä na pizzu
Po piatich mesiacoch sme opäť zaví-
tali do obytného komplexu Koloseo
na Tomášikovej ulici, aby sme tu
navštívili ďalšiu reštauráciu - Caffe
Pizza Pasta Grill ROSSO NERO.
Reštaurácia sa nachádza na prízemí
Kolosea zo strany Kuchajdy.
Podľa názvu sme boli pripravení na čer-
veno-čierny interiér. Keďže červená a
čierna by pôsobili ponuro, dopĺňa ich
biela. Červené steny a stoly, čierne sto-
ličky, biele obrusy a lavice. Takže skôr
také Rosso Nero Bianco. Zladené, origi-
nálne, moderné, príjemné.
Z ponuky troch predjedál nás nezaujalo
žiadne, z polievok sme ochutnali dve -
paradajkovú polievku s čerstvým orega-
nom a parmezánom Le Verdure (2,20 €)
a zeleninovú polievku s červeným ví-
nom a s talianskymi cestovinami Mi-
nestrone (2,10 €). Ani jedna síce neskla-
mala, no ale ani nenadchla.
V ponuke hlavných jedál dominuje
pizza, nechýba rizoto, cestoviny, šaláty.
Steak ponúkajú z kuracích pŕs (6,60 €),
z bravčovej panenky (9,90 €) a z hovä-
dzej sviečkovice (13,20 €). Steak z loso-
sa (9,80 €) pripravujú na 6 spôsobov.
Originálna je ponuka špecialít zo syra -
grilovaného camembertu na štyri spôso-
by (4,70-5,70 €) a syrové fondue s chle-
bovými krutónmi pre 2 osoby (9,90 €).

Napokon sme ochutnali Grilovanú ku-
raciu kapsu plnenú mozzarellou, ces-
nakom a špenátovými listami (5,50 €).
Jedlo sme si objednali bez prílohy, zato
so Záhradným šalátom (ľadový šalát,
paradajky, uhorky, paprika, olivový
dressing s balsamicom - 3,90 €). Na
naše prekvapenie sme studený šalát
dostali na jednom tanieri s teplým hlav-
ným jedlom. Po chvíli bol aj šalát
teplý. Kuracia kapsa bola chutná,
možno by to chcelo viac cesnaku - v
jedle ho totiž nebolo cítiť.
Zo štyroch druhov cestovín (spagetti,
penne, tagliatelle, tortellini) sme si dali
Tagliatelle á la Picante (so šampiňónmi,
feferónkami, talianskou salámou, kura-
cím mäsom a parmezánom - 5,30 €).
Cestoviny boli trochu zlepené, omáčka
však bola výborná - a riadne pikantná.
Ochutnali sme aj Pizzu Rosso Nero
(620g / 7,30 €), ktorú tvorí paradajkový
základ, mozzarella, čerstvé paradajky,
parmezán, čierne olivy a kápia. Podľa
vlastnej skúsenosti, ako aj podľa výberu
ostatných návštevníkov Rosso Nero,
práve pizza je silnou stránkou tejto reš-
taurácie.
Na záver sme neodolali  dezertom vlast-

nej výroby. Taliansku špecialitu z vína a
koňaku Zabaglione (2,50 €), ktorá je
vraj iba pre odvážnych, nemali, a tak
sme si dali makový koláč s horúcim
vanilkovým krémom a brusnicovým
džemom Papavero (2,90 €), a krehký
tvarohový koláč s broskyňami a jahodo-
vou polevou Dolce Vita (2,90 €). Oba
dezerty boli chutné, určite by však boli
chutnejšie, keby boli podávané teplé.
V čase obeda je v Rosso Nero nával -
väčšina návštevníkov totiž uprednostňu-
je denné menu za 3,80 €. Napriek tomu,
že v niektorých bratislavských reštaurá-
ciách majú v čase obeda prednosť „me-
núčka“ a v niektorých dokonca vtedy
jedlá z jedálneho lístka nevaria, tunaj-
šieho kuchára objednávka á la carte
nezaskočila. Bez problémov zvládla
obedný nápor aj pohotová obsluha.
Napriek tomu, že Rosso Nero má slušnú
kuchyňu, certifikát Tipico Ristorante
Italiano, ktorý udeľuje Asociácia talian-
skych reštaurácii na Slovensku, by zrej-
me nezískala. A nielen preto, že majite-
ľom nie je Talian. Je to teda talianska
kuchyňa a predsa nie je talianska... 
Naše hodnotenie: ����

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

V Baumaxe nebol návod v slovenčine
Na základe podnetu spotrebiteľa sa
inšpektori Slovenskej obchodnej inš-
pekcie vybrali 20. mája 2009 do pre-
dajne bauMAX na Rožňavskej ulici.
Sústredili sa na to, či tu písomné in-
formácie o výrobkoch poskytujú v
štátnom jazyku.
V rámci kontroly inšpektori SOI zisti-
li, že pri desiatich druhov črepníko-
vých kvetín v celkovej hodnote
1720,50 eura, chýbal písomný návod o
spôsobe ich ošetrovania v štátnom
jazyku. Zákon o ochrane spotrebiteľa
upravuje niektoré podmienky podni-
kania významné z hľadiska ochrany
spotrebiteľa.
K základným podmienkam patrí
povinnosť predávajúceho poskytnúť
informácie uvedené v § 11 a 12, pokiaľ
sú v písomnej forme, v štátnom jazy-
ku. Túto svoju povinnosť spoločnosť,

ako predávajúci, preukázateľne poru-
šila. Pokuta bola 400 eur. 
Inšpektori SOI robia kontrolu vnútor-
ného trhu, aby zisťovali, či predávajú-
ci, výrobcovia, dovozcovia, resp. dodá-
vatelia alebo osoby uvedené podlieha-
júce ustanoveniam zákona o ochrane
spotrebiteľa dodržiavajú povinnosti a
zákazy, vyplývajúce im zo zákona
alebo právnych aktov Európskych spo-
ločenstiev v oblasti ochrany spotrebite-
ľa. Rozhodujúcim pre konštatovanie,
či bol zákon dodržaný alebo porušený,
je stav zistený v čase kontroly. Poruše-
nie zákona má správny orgán povin-
nosť sankcionovať pokutou až do vý-
šky 66 387,83 eura. 
Pri určovaní výšky postihu SOI

zohľadnila  charakter a závažnosť zis-
teného protiprávneho konania, spočí-
vajúce v porušení zákonného práva
spotrebiteľa na poskytnutie informácií
o vlastnostiach, spôsobe použitia a
údržby výrobku, ako aj v informovaní
o výrobcovi alebo aj o dovozcovi alebo
dodávateľovi. 
Tie spočívajú v potenciálnom ohrození
majetku spotrebiteľa z dôvodu nepo-
skytnutia písomných informácií o spô-
sobe správneho použitia zakúpených
výrobkov v štátnom jazyku. Neposkyt-
nutím zrozumiteľnej informácie o
správnom používaní výrobku hrozí
spotrebiteľovi prípadná možná ujma na
majetku, prípadne zdraví pretože ne-
správne zaobchádzal s daným výrob-
kom. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie) 

Je vaša domácnosť pripravená na digitalizáciu?
BRATISLAVA
Slovensko sa pomaly lúči s kla-
sickým analógovým vysielaním
a pripravuje sa na digitálne,
ktoré sa už o pár rokov stane
jediným možným spôsobom
sledovania televízie. Je na túto
zmenu vaša domácnosť pripra-
vená? 
Aby ste totiž mohli prijímať kva-
litnejší signál, budete musieť
investovať do ďalších zariadení.
Môžete sa tak dostať k výdav-
kom, ktoré sa dajú rátať v stov-
kách eúr. Tí technologicky pod-
kutí však vedia, že existuje aj
možnosť poistiť sa dopredu.
Aktivujte si FiberTV, ktorá vám
prináša digitálnu kvalitu obrazu
do vašej obývačky už dnes.
Navyše máte na výber viac ako
100 televíznych staníc, z nich
dokonca až 12 televíznych kaná-
lov v HD rozlíšení. FiberTV má
však aj ďalšie výhody - obrazovú

mozaiku programov, videopoži-
čovňu priamo z domu, elektro-
nického programového sprievod-
cu či dokonca možnosť zastave-
nia a pretočenia obrazu alebo
archív TV vysielania. Ak teda

chcete držať krok s dobou, alebo
ju dokonca predbehnúť, stavte na
FiberTV od Orangeu a nemusíte
sa báť, že „povinná“ digitalizácia
vysielania otrasie vašim rodin-
ným rozpočtom.
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NOVÉ MESTO
NA BREČTANOVEJ ULICI zare-
gistrovali podvod. Stalo sa tak v národ-
nej lotériovej spoločnosti, kde predlo-
žil neznámy muž falošný občiansky
preukaz, aby vybral 169,61 eura. Keď
sa mu to podarilo, odišiel na neznáme
miesto. Polícia po ňom pátra.

STARÉ MESTO
NA ULICI PRI SUCHOM MLYNE
sa pokúsil zlodej vykradnúť auto, na čo
chcel využiť nedeľňajší nával turistov,
ktorí odparkovali svoje vozidlá na
ceste pri Partizánskej lúke. Po obhliad-
ke niekoľkých vytypovaných áut rozbil
na jednej fabii okno a pokúsil sa ho
vykradnúť. Nerátal však, že majiteľ si
zabudne v aute mobil a po chvíľke sa
doň vráti. Keď poškodený zbadal, ako
sa mu okolo auta obšmieta neznámy
muž, pokúsil sa ho zadržať, ale zlodej
rýchlo naskočil do pristaveného vozid-
lá a spolu s kumpánom ušiel.

PETRŽALKA
NA ROMANOVEJ ULICI úradovala
partia zlodejov vydávajúca sa za ute-
čencov z krajiny na juhu Európy. Sku-
pinka dospelých ľudí oslovila vodiča
auta, ktoré zastavilo na parkovisku s
prosbou, či nekúpi nejaké prstene,
alebo iné šperky, pretože potrebujú
peniaze na cestu do Nemecka. Zatiaľ
čo muž sa s nimi dohadoval, nevšimol
si, že za jeho chrbtom sa dostalo do
auta dieťa pofidérnych utečencov. Až
po skončení „obchodovania“ a odcho-
de utečencov zaregistroval, že z auta
mu zmizla peňaženka s dokladmi,
navyše mu mladí zlodeji zobrali pre-
hrávač a niekoľko cédečiek. 
NA KOPČIANSKEJ ULICI sa
nezmestil do kože mladý muž, ktorý sa
po vypití väčšieho množstva alkoholu
rozhodol premiestniť niekoľko kontaj-
nerov a smetných košov v okolí zastáv-
ky. Keď mu to podarilo, pokúsil sa aj o
premiestnenie samotnej zastávky a
stĺpov verejného osvetlenia. Keďže sa
ukázalo, že to už bude jeho sily, chcel
sa vyžalovať ľuďom čakajúcim na
autobus. Tí však nemali pre jeho sťaž-
nosti porozumenie a radšej zavolali
políciu, ktorá si ho odviedla. (mm)

Policajti mali

ukázať, kto bol

pánom Korza
V nasledujúce dopoludnie bol prvým
úradným aktom súdruha riaditeľa
všeobecný zákaz sedenia na fontáne,
ktorá bola súčasťou a majetkom di-
vadla. Vyniesol to bezprostredne po
tom, čo mu ho v písomnej podobe
doniesli z neďalekého mestského vý-
boru strany. Urobil to s potešením a
rád. Aj on bol červený. Riaditeľ
musel byť.
Cez deň sa nedialo nič. Jasnačka. Boli
prázdniny, korunky bolo treba a na bri-
gádach registrovali prítomnosť študen-
tov vážnejšie ako v škole. Za „omlu-
venku“ si mzdu nedostal. Ani poobede
sa nič nedialo. Tí, čo ráno neboli na bri-
gáde, boli aj poobede na kúpalisku. A
nedialo sa nič. Ani začiatkom večera. 
Po Korze sa chodilo ako každý deň a
vášnivo sa pretriasali udalosti predchá-
dzajúceho dňa. Malá akoby demonštrá-
cia túžby po slobode. A blbosť súdruha
riaditeľa. Veď fontána odjakživa patri-
la filozofom a zaľúbencom, čo kto s
tým spraví, keď si na ňu sadne. Chodi-
li sme po Korze a vyčkávali, kedy sa z
tajomného úkrytu vynoria pražskí hipí-
ci, ale namiesto nich prišla správa, že
ešte v noci ich policajti viac-menej bez
násilia posadili do vlaku a poslali tam,
skade prišli. Korzo utíchlo a to nezvyk-
lé ticho prinieslo napätie. Ktosi pove-
dal: „Bolo by treba niečo spraviť.“
Ale mali sme strach, dobre sme boli
nacvičení uhnúť, keď ide galiba, a
nikto nespravil nič.
Až potom večer si sadli na kraj fontány
traja herci, viedol ich vtedy strašne
populárny predstaviteľ katovho syna
zo slovenského filmového trháku.
Dôvodili, že ako zamestnanci divadla
majú právo sedieť na jeho majetku.
Sedeli tam vytrvalo sami. Z korzárov si
k nim neprisadol nik. Nad Korzom sa
nieslo ticho a čosi, akoby veštilo búrku,
ale aj nie. V susedných uličkách sa
potulovali policajné hliadky. Skôr
nuda. Išiel som domov.
Bola minúta po deviatej. Ešte v tú noc
som sa dozvedel, že akcia, ktorou chcel
mestský výbor mladým ukázať, kto je
tu pánom, sa začala pri fontáne minútu
predtým. Boli v celom meste.
Už som bol skoro doma, keď ma pred
papiernictvom zastavil zvedavý Fero
Dolanský. Rozprával som mu o tom,
aká nuda bola na Korze, keď pri kraji
chodníka zastalo terénne auto s civil-
nou značkou. Vyskočil z neho policajt s
obuškom v ruke. Schmatol za lakeť
Fera, naučeným hmatom ho otočil a
obzrel si jeho vlasy.
- V poriadku! - štekol. - A teraz ty!
Ani si nedal prácu s tým, aby si ma
obzeral:
- Si zrelý na holiča! Marš!
Ten zasraný bryndzoš, ten zasraný poliš
mal rovnako modrú uniformu ako tí
dvaja, ktorým som kedysi chcel pove-
dať, že na viac hriechov sa už nepamä-
tám. Už som však vedel, že to nepomá-
ha, že sa zásadne netreba k žiadnemu
hriechu, čo ti nevedia dokázať, priznať.
A najmä, že nepomáha protestovať.
V živote som tak rýchlo do žiadneho
auta nenastúpil! Gustav Bartovic

z knihy A na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Vrecia mali nahradiť drahé truhly
V poslednej štvrtine 18. storočia už
bolo povedomie o hygiene na veľmi
vysokej úrovni. Cisár a kráľ Jozef II.
(panoval v rokoch 1780 až 1790)
neváhal vydať nariadenie, ktorý
zakazoval pochovávať zomrelých v
blízkosti obývaných plôch.
Dôvodom bol najmä poznatok, že náka-
zy sa šíria predovšetkým požívaním
znečistenej vody. Pritom sa však akosi
zabudlo, že voda v studniach (a vtedy sa
ešte pila a používala voda skoro výluč-
ne zo studní) sa neznečisťuje len blíz-
kosťou v hroboch sa rozkladajúcich
mŕtvol. Aj keď sa cintoríny z blízkosti
osídlených plôch odsťahovali, stále boli
na dvoroch tesne vedľa studní hnojiská,
záchody, odpadové jamy, chlievy, staj-
ne, po dvore behali psi, hydina či zajace.
A to všetko bolo stále zdrojom nákazy,
aj keď už bol cintorín „za dedinou“. 
Jozef II. chcel presťahovaním cintorí-
nov čeliť častým nákazám. Z národo-
hospodárskeho hľadiska ho mrzelo, že
sa veľa vzácneho dreva zbytočne
„pochováva“ vo forme rakiev. Preto
rozhodol, že mŕtvoly sa majú pochová-
vať zabalené a zašité do plátených vriec.
Aby však pri pohrebe truhla nechýbala,
mala si každá farnosť obstarať „patent-
nú“ truhlu s vyklápacím či vysúvacím
dnom, v ktorej mali mŕtvych prenášať
nad vykopaný hrob. Mŕtvolu z truhly
otvorením dna „vysypali“ do hrobovej
jamy a po zasypaní hrobu mohli „obec-
nú“ truhlu použiť znovu. Obrovský
odpor spôsobil, že Jozef II. síce nariade-
nie neodvolal, ale toleroval, ak ho jeho
poddaní nerešpektovali. 
Zákaz pochovávania sa týkal najmä cin-
torínov v rámci predtým opevneného
stredovekého mesta. Prestalo sa pocho-
vávať okolo dómu, na nádvoriach a v
krížových chodbách kláštorov a v kos-
toloch, pred Michalskou bránou a pred
Laurinskou bránou. Aj cintoríny na
predmestiach sa uzavreli. Boli to cinto-
ríny na Dunajskej, pri kláštore alžbeti-
niek, pri Kostole sv. Mikuláša pod Hra-
dom, ale aj evanjelický cintorín v prie-
store terajšej Konventnej ulice. Pozo-
statky mnohých pochovaných preniesli
na nové cintoríny. V neoznačených a
zabudnutých hroboch ležali aj význam-
né osobnosti, ako napríklad Matej Bel.
Ich pozostatky sa nezachovali. 

Prešporský evanjelický cirkevný zbor
kúpil v roku 1783 dlhý a úzky vinohrad-
nícky záhon nad Kozou bránou, pri
terajšej Šulekovej ulici. Vinohrad nebol
veľmi vzdialený od pôvodného miesta
pochovávania (Konventná ulica). Plo-
chou sa starému cintorínu nevyrovnal,
ale bol tam predpoklad, že sa postupne
prikúpia ďalšie vinohrady. Okrem
nových hrobov sa tam vybudovala már-
nica a domček hrobára a čoskoro sa
začalo s prenášaním pozostatkov zo sta-
rého cintorína. Majetnejší spoluobčania
si preniesli pozostatky svojich predkov
a príbuzných do nových hrobov, ostatné
hroby sa ponechali na zotletie. 
Napriek prikupovaniu susediacich zá-
hrad a vinohradov sa cintorín rýchlo
zapĺňal. Niektoré hroby sa potom po
uplynutí istého času používali znovu.
Viaceré miesta boli použité až päťkrát,
pričom pri novom pohrebe sa pozostat-
ky predošlého pochovaného vždy
vyzdvihli a uložili v spoločnom hrobe.
Keďže na katolíckych cintorínoch
nesmeli pochovávať nekatolíkov, pri
Kozej bráne sú pochovaní aj príslušníci
iných konfesií ako evanjelikov augsbur-
ského vyznania. Odpočíva tu aj prvý
biskup a ďalší príslušníci reformovanej
cirkvi, anglikáni, českí a moravskí bra-
tia, aj príslušníci cirkvi československej
a pravoslávnej. Ba aj niekoľko katolí-
kov, ktorí chceli byť pochovaní v spo-
ločných hroboch so svojimi nekatolíc-
kymi manželmi či manželkami. 

V šesťdesiatych rokoch 19. storočia
upravili ako cintorín s pravidelným par-
kovým pôdorysom prikúpenú záhradu
pri Palisádach a postavili tam rozlúčko-
vú kaplnku podľa projektu vtedy najvy-
hľadávanejšieho prešporského staviteľa
Ignáca Feiglera (1868). Situovanie ka-
plnky, na prvý pohľad, na nelogickom
mieste svedčí o tom, že sa uvažovalo s
prikúpením ďalších pozemkov vpravo
od kaplnky (teda smerom k Šulekovej
ulici). Tam už vtedy stáli domy. Po ich
zbúraní by sa bol cintorín zväčšil a os
kaplnky by bola centrálnou osou celej
novšej časti cintorína pri Palisádach.
Škoda, že sa projekt nepodarilo realizo-
vať a že tam po roku 1990 vzniklo
moderné diplomatické centrum. 
Od šesťdesiatych rokoch 20. storočia
bolo kostrové pochovávanie na cintorí-
ne zakázané. Dnes je však cintorín blíz-
ko centra mesta zase žiadaný a potreb-
ný. Aj neevanjelici by radi uložili urny
svojich zosnulých na tomto mieste. V
rámci „modernizácie a úpravy“ cintorí-
nov v 60. rokoch namiesto rekonštruk-
cie zbúrali budovu pri bráne cintorína zo
strany Šulekovej. Okrem bytu hrobára
tam boli márnica, rozlúčková sieň,
krypta (Interimsgruft) na prechodné
uloženie ešte nepochovaných, sklady
náradia a nových rakiev, záchody. Aj
táto budova bola dielom Ignáca Feigle-
ra. Dnes stoja na jej mieste unimobunky
personálu, ktorý sa o cintorín stará. Je to
ideálne miesto na postavenie reprezen-
tačného kolumbária, aké v Bratislave
ešte stále chýba. Štefan Holčík

FOTO - Slavo Polanský

Navrhovateľ TIRRELLUS a.s., Krížkova 9,
Bratislava predložil zámer 

Obytný súbor Bohačky,
Záhorská Bystrica

Do zámeru je možné nahliadnuť od 16. 10.
do 6. 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 - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 6. 11. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok v lokalite
bývalého ovocného sadu, k. ú. a MČ Bratislava -
Záhorská Bystrica, územný obvod Bratislava IV.
Územie je ohraničené zo severu ulicou Pri Vápenickom
potoku, z východu je v dotyku s lesným porastom a
výbežkom záhradkárskej osady, z juhu územie lemuje
Dievčí potok a zo západu bývalé ovocné sady.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba obytného
súboru, ktorý uvažuje s rozvojom individuálnej bytovej
výstavby, v západnej časti s malopodlažnými bytovými
domami a občianskou vybavenosťou. Obytný súbor
sa člení na dve etapy. Prvá etapa zahŕňa časť súboru
s pozemkami pre rodinné domy (85 rodinných
domov), bytové domy (44 bytových jednotiek) a
občiansku vybavenosť (obchod, wellnes, služby, admi-
nistratíva atď.). Druhá etapa zahŕňa pozemky pre
rodinné domy (7 rodinných domov). Predpokladaný
počet obyvateľov je 500. Dopravná štúdia zámeru
hodnotí dopravné napojenie na cestu I/2 v dvoch
alternatívach rozvoja zóny Kŕče.
Predpokladaný termín začatia: cca 04/2010
Predpokladaný termín ukončenia: cca 06/2011

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



FUTBAL
Jeden z jesenných šlágrov na Tehel-
nom poli Slovan - Trnava sa skončil
zmierlivo. Nerozhodný výsledok,
rovnako ako samotný futbal, síce ni-
koho nenadchol, ale na druhej stra-
ne, nikoho ani nesklamal.
Zápas mal dve časti. Do slovanistické-
ho gólu bol lepší Slovan. Vypracoval si
aj niekoľko sľubných príležitostí, ale
na presný zásah musel počkať až do
druhého polčasu. Trnava dovtedy hro-
zila skôr iba zdiaľky, do domácej šest-
nástky, kde mali belasí po trestoch a
zraneniach improvizovanú zostavu, sa
veľmi nedostala. Zmena prišla po
Masarykovej delovke. Belasí sa trochu
stiahli, hostia zase otvorili hru a v záve-
re to boli práve Trnavčania, ktorí si
vypracovali vyložené šance.
„Vedeli sme, že Trnava bude hrať
pozorne v obrane a vpredu sa chce
spoliehať na rýchle protiútoky. V
prvej polovici úvodného polčasu sme
ju prakticky do ničoho nepustili a
hoci sme nedali gól, hráčov sme
počas prestávky upokojovali, že
musia byť trpezliví a že ten gól
príde,“ tvrdil tréner belasých Michal
Hipp. Zlom podľa jeho slov prišiel
okolo 70. minúty. „Mali sme tam nie-
koľko príležitostí, no Slovák ani
Petráš ich nevyužili. Vzápätí sme

dostali gól a aj v závere sme namies-
to tlaku mohli znovu inkasovať. Obe
mužstvá dali po góle, nerozhodný
výsledok je preto zaslúžený.“ Slovan
mal v stredu na programe dohrávku v
Dunajskej Strede, v nedeľu nastúpi v
Košiciach. 
Petržalčania po sérii dobrých výsled-
koch tentoraz nestačili na Dunajskú
Stredu a na Žitnom ostrove prehrali
2:3. Podľa kormidelníka Petra Fiebera
nezachytili jeho zverenci najmä úvod
duelu: „Zápas sa poriadne ani nezačal a

prehrávali sme 0:2. Nasledujúce minú-
ty sme však zvládli a zvýšená aktivita
priniesla vyrovnanie. V druhom polča-
se mali obidve mužstvá rovnako blízko
k trom bodom, tretí gól však strelili
domáci a vyhrali. Chýbalo nám šťastie,
aby sme si odniesli aspoň bod. V celko-
vom pohľade sme boli možno lepším
tímom, doplatili sme však na indivi-
duálne chyby.“ Petržalka hostí v sobo-
tu 31. októbra 2009 v Senci Banskú
Bystricu. Dušan Blaško
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Muži aj ženy

budú mať 

spoločný turnaj
TENIS
Medzinárodné majstrovstvá Slo-
venska v tenise sa tento rok uskutoč-
nia v jednotnom termíne. Ich spoloč-
ný názov je Ritro Slovak Open a
budú od 14. do 22. novembra 2009 v
Národnom tenisovom centre.
Mužský šampionát bude v rámci turna-
ja ATP Challenger Tour a s dotáciou
125 000 dolárov, ženský v rámci ITF a
s dotáciou 50 000 dolárov. Pôvodne sa
predpokladalo, že ženský turnaj zorga-
nizujú od 24. októbra do 1. novembra a
s dotáciou 75 000 dolárov.
„Organizačne to bude náročnejšie, ale
verím, že všetko zvládneme k spokoj-
nosti a udržíme si dobré meno - veď
náš turnaj mužov predvlani zvolili za
najlepší challenger na svete. Tenisové
centrum má kapacitu, ktorá umožňuje
takéto zlúčenie. Plánovali sme k nemu
pristúpiť už dávnejšie a bude platiť aj
do budúcnosti,” povedal pre agentúru
SITA generálny sekretár Slovenského
tenisového zväzu Igor Moška. 
Podľa jeho slov majú hráči spoločné
podujatia radi. „Je to svetový trend a
zvýši sa pravdepodobnosť, že divákom
sa aj počas záverečných dní ešte pred-
stavia domáci tenisti. Samozrejme, ide
aj o racionálnejšie riešenia z hľadiska
nákladov - môžeme ich skoncentrovať
do jedného týždňa a v tom uvoľnenom
disponovať priestormi na iné využitie.
Celkový rozpočet je približne 330 000
eur. Myslím si, že v tomto smere ide o
najväčšie športové podujatie na Slo-
vensku.” (brn)
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Hokejová Liga

majstrov znovu

začína ožívať
HOKEJ
Myšlienka hokejovej Ligy majstrov
nezapadla prachom. Predstavitelia
Medzinárodnej hokejovej federácie
(IIHF) a funkcionári jednotlivých
národných zväzov a organizácie
Hockey Europe plánujú obnoviť
Ligu majstrov.
Mala by sa hrať od sezóny 2010/2011 a
Hockey Europe, združujúca zástupcov
súťaží Česka, Fínska, Nemecka, Slo-
venska, Švédska a Švajčiarska, mo-
mentálne ráta s účasťou klubov z týchto
krajín a Ruska.
Predbežne by malo ligu hrať šestnásť
mužstiev, pričom každú krajinu by
zastupovali majstri z dvoch posledných
ročníkov (2009 a 2010). Zostávajúce
dve miesta majú dostať najlepší z kva-
lifikácie, na ktorej by hrali víťazi
základných častí zo sezóny 2008/2009
(prípadne 2009/2010) z Ruska, Česka,
Fínska a zo Švédska. (mm)

Dvadsiatkari

dostali výprask,

dvanásť gólov
HOKEJ
Hokejisti Slovana pokračujú v spa-
nilej jazde. Naposledy nadelili repre-
zentačnej dvadsiatke dvanástku, o
niečo viac sa však natrápili v Popra-
de, kde vyhrali najtesnejšie 4:3.
Piatkový duel s mladíkmi bol len pre
„silnejšie“ povahy. Reprezentantov do
20 rokov ľutoval aj tréner Antonín
Stavjaňa: „Po našich rýchlych góloch
sa mladí hráči položili a psychicky zlo-
mili. V našej súčasnej pohode však
nemali veľa šancí.“ 
Piatková pohodička trvala len do úvo-
du zápasu v Poprade, kde pre zmenu
rýchlo inkasoval Slovan. Na domáce
dvojgólové vedenie však dokázal za-
reagovať a najmä vďaka trom presným
zásahom Richarda Hunu stretnutie oto-
čil. V nedeľu 1. novembra o 17.00 h
hostí Slovan Zvolenčanov vedených E.
Bokrošom. (mm)

Zaslúžená deľba bodov v derby, ktoré

síce nenadchlo, ale ani nesklamalo

FUTBAL
Futbalisti ŠK Slovan aj MFK Petr-
žalka splnili svoju povinnosť a sú vo
štvrťfinále Slovenského pohára. Be-
lasí sa v ňom stretnú s Myjavou, Pe-
tržalčania s Trnavou. Cesta do štvrť-
finále však bola pre bratislavské
mužstvá rozdielna.
Nečakane veľa starostí s Rimavskou
Sobotou si vyrobil Slovan, ktorý to mal
mať o niečo jednoduchšie. Po Saláto-
vom nešikovnom spracovaní lopty a
následnom faule išiel totiž slovanista
von a hostia tak mali výhodu jedného
hráča. Belasí sa však v početnom osla-
bení zomkli a výsledok otočili, aj keď
na víťazný Halenárov gól čakali tak-

mer do samotného záveru stretnutia,
ktoré sledovalo niečo vyše tisícky naj-
vernejších. 
Petržalka zase vyradila druholigový
Trenčín, ktorý sa netají ambíciami vrá-
tiť sa do Corgoň ligy. Do 80. minúty
bolo síce stretnutie ešte celkom vyrov-
nané, ale v závere predviedli zverenci
Petra Fiebera ďalší strelecký festival a
vyhrali 4:0. Nadviazali tak na ligový
výprask Dubnici (7:0) a potešili hŕstku
najvernejších (v hľadisku narátali 112
divákov).
Žreb 4. kola (ide o štvrťfinále) sa bela-
sým za ich vydretý postup odvďačil
najpríjemnejším súperom. Majster na-
razí na druholigistu z Myjavy, ktorý v

3. kole vyradil Ružomberok. Petržalku
čaká oveľa ťažší protivník, trnavský
Spartak. 
Samotné štvrťfinále sa hrá systémom
doma - vonku, prvé stretnutia sú na
programe v utorok 3., resp. v stredu 4.
novembra 2009, odvety budú o tri
týždne neskôr - v utorok 24., resp. v
stredu 25. novembra 2009. Semifinále,
je na programe v apríli 2010 a bude tiež
dvojkolové. 
Je možno škoda, že štvrťfinále (a
potom aj semifinále) sa nebude hrať
iba na jedno stretnutie, ktoré by pri
nabitom kalendári umožnilo odohrať
na jeseň, ale aj na jar, v pohárovom ter-
míne ligové kolá. (db)

Slovan čaká Myjava, Petržalku Trnava

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

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

0905 234 615 � 4363 8184

V akom kraji chceme žiť?

www.branozahradnik.sk

Vážení spoluobčania,

myslím si, že dobré fungovanie regionál-
nej samosprávy má veľký vplyv na kvalitu 
nášho života. Kraj formuje prostredie, v kto-
rom žĳ eme my aj naše rodiny. Poznáte ten 
dobrý pocit, keď veci fungujú. 

Čo môže bratislavský kraj pre Vás a kvalitu 
Vášho života urobiť?
Kvalitná dopravná infraštruktúra – kraj 
sa musí postarať o  komplexné riešenie 
dopravy, budovanie nových ciest, ich 
kvalitnú údržbu a  o  efektívne fungovanie 
integrovaného systému hromadnej dopravy 
v celom kraji
Najlepšia investícia - do vzdelania 
mladých – regionálne školy a  školské 

zariadenia musia poskytovať adekvátne 
vzdelanie európskych parametrov, aby ich 
absolventi nemali problém uplatniť sa na 
trhu práce a nájsť si zamestnanie
Fungujúca sociálna a  zdravotná sieť 
– ľudia musia vedieť, že ak sa ocitnú v so-
ciálnych alebo zdravotných problémoch, ne-
zostanú sami a nastupuje „záchranná sieť“, 
ktorá bude fungovať včas a  spoľahlivo. 
Od nočnej pohotovosti až po umiestnenie 
v domove sociálnych služieb.
Život je aj o kultúre, spoločenskom a športovom 
vyžití – kraj musí byť podporovateľom boha-
tého a pestrého trávenia voľného času svo-
jich obyvateľov. Od podpory regionálnych 
divadiel, rozmanitých komunitných projek-
tov a  podujatí, až po budovanie regionál-
nych cyklotrás a nových športovísk.

Občan musí byť na prvom mieste. 
Župný úrad musí byť otvorený a  ústretový 
pre komunikáciu s  občanmi. Úrad musí 
podporovať dobrú spoluprácu so starostami 
obcí a primátormi miest nášho kraja. Musí 
poskytovať služby rýchlo a  efektívne, bez 
zbytočnej byrokracie.

Ak to takto bude fungovať, bude náš život 
lepší.
A o to mi ide, aby sme žili pekný život v krás-
nom kraji.

Váš,

Braňo Záhradník    
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Divadlo z Pasáže

vystavuje svoj

sen o Amerike
VÝSTAVA
Divadlo z Pasáže odohralo v brati-
slavskej Malej scéne VŠMU sloven-
skú premiéru hry Chránené územie.
Súčasťou premiéry bola aj vernisáž
fotografií Splnený sen o Amerike.
Divadlo je profesionálnym komunit-
ným divadlom, ktoré ako jediné svojho
druhu na Slovensku pracuje s ľuďmi s
mentálnym postihnutím. Hra Chránené
územie bola po prvýkrát uvedená na
turné v USA. Medzinárodným divadel-
ným jazykom - metaforickými obrazmi
bez slov - opisuje vnútorný svet každé-
ho z hercov. Výstava Splnený sen o
Amerike rozpráva príbeh dvoch od
seba vzdialených svetov, ktoré sa
aspoň na krátky čas mohli stretnúť. 
Výstavu si môžu návštevníci pozrieť v
Malej scény VŠMU na Dostojevského
rade 7 do 15. novembra 2009. (dš)

Massive Attack

zase zahrajú 

v Bratislave
HUDBA
V stredu 4. novembra 2009 zahrá v
Sibamac Aréne Massive Attack. V
Bratislave vystúpia druhý raz a fanú-
šikovia veria, že zvuk bude lepší ako
pred troma rokmi v Inchebe... 
Začiatky Massive Attack sú v klubovej
scéne osemdesiatych rokov, rodiacej sa
v meste Bristol. Debutový album Blue
Lines vydali v roku 1991, nasledovali
ďalšie tri a aktuálnou novinkou je EP
platňa Splitting The Atom. 
Massive Attack sú jedným z kľúčo-
vých zoskupení vo vývoji britskej
hudobnej scény 90. rokov. Formovali
štýl trip-hop, spájajúci prvky hip-hopu
s elektronikou. Po Elizabeth Fraser z
Cocteau Twins, ktorá sa v úlohe hosťu-
júcej vokalistky predstavila na brati-
slavskom koncerte Massive Attack
pred troma rokmi, vystúpi tentoraz spe-
váčka Martina Topley Bird. Tá bude
zároveň predskokanom novembrového
koncertu. (lau)

Blíži sa Festival

českého divadla

v Štúdiu L+S
DIVADLO
Dvanásť inscenácií českých divadel-
níkov ponúkne 16. ročník Festivalu
českého divadla, ktorý bude v Štúdiu
L+S od 3. do 11. novembra 2009. 
Festival sa začína inscenáciou Proces s
Martinom Fingerom, Martinom Pe-
chlátom, Jiřim Černým... Pokračuje
Ledňáček s Alenou Vránovou, Petrom
Kostkom a Františkom Němcom,
ďalej Cesta hořícího muže s Kristínou
Maděričovou, Leošom Nohou, Pa-
vlom Liškom, Igorom Chmelom a
ďalšími. 
Nasleduje Ivánku, Kamaráde, Můžeš
Mluvit, aneb Tak to mi ho teda vyndej s
Petrom Čtvrtníčkom, Jiřím Lábusom,
Josefom Polášekom a Marekom Danie-
lom, ďalej Souborné dílo Wiliama Sha-
kespeara ve 120 minútach s Janom Von-
dráčkom, Miroslavom Táborským,
Hrdy Budžes s Barborou Hrzánovou,
Jarmilou Vlčkovou, Marcelou Šikovou.
V hre Hráči uvidíte Michala Dlouhého,
Zdeňka Dušeka a Vasila Fridricha, 10.
novembra to budú Tři na lavičce s Kvě-
tou Fialovou, Petrom Nárožným a Ladi-
slavom Trojanom. 
Festival zavŕši predstavenie Smím pro-
sit Lady Macbeth? s Evou Vrbkovou a
Jakubom Šmídom. (dš)VÝSTAVA

Tridsaťštyri individuálnych a kolek-
tívnych výstav zo 17 krajín, viac ako
2000 fotografií v múzeách a galé-
riách Bratislavy prinesie 19. ročník
Mesiaca fotografie.
Najpútavejšia bude pravdepodobne
výstava World Press Photo inštalovaná
od 4. do 26. novembra 2009 v Dome
umenia na Námestí SNP 12. Táto jedi-
nečná putovná výstava je výsledkom
celosvetovej súťaže venovanej novi-
nárskej fotografii. Tento rok obsahuje
196 fotografií a je uvádzaná na približ-
ne 100 miestach po celom svete.
Mesiac fotografie zahŕňa aj slovenskú
premiéru výstavy legendárneho ame-
rického fotografa Ansela Adamsa a
jeho fotografie z rokov 1921 - 1968 (5.
novembra - 13. decembra 2009, GMB,
Pálffyho palác, Panská 19). V tých
istých priestoroch bude aj výstava

Čakanie na transport, ktorej autorom je
Juan Manuel Castro Prieto. (4.
novembra - 13. decembra). 
Hlavná téma festivalu je 20. výročie od
pádu komunizmu v krajinách tzv.
sovietskeho bloku reprezentovaná
kolektívnou výstavou Via Lucis, pre-
meny českej spoločnosti 1989 - 2009
inštalovanou v Dome umenia (4. - 29.
novembra), ďalej individuálnymi
výstavami Claudia Hilsa o zjednotení
východného a západného Nemecka
(SNM, Výstavný pavilón Podhradie,
Žižkova 16, 7. - 30. novembra) a Piro-
sky Nagy o udalostiach v Maďarsku
(SNM, Múzeum kultúry Maďarov na
Slovensku, Žižkova 18). 
Unikátny projekt pod názvom Pád
komunizmu (Slov., Čes., Poľ., Rum.,
Maď.) na námestiach Bratislavy pri-
pomenie, že len vďaka revolúciám
spred dvadsiatich rokov môžeme žiť v

demokratických a slobodných kraji-
nách. 
Program zahŕňa aj výstavy popredných
slovenských autorov - Juraj Bartoš,
Alexander Strelinger, Matúš Zajac,
Dorota Sadovská, Branislav Kropilák.
Stredoeurópsku fotografiu budú repre-
zentovať Andrei Polushkin (Rum.),
Tomek Sikora (Poľ.), Vladimír Židlic-
ký, Vladimír Birgus, Štěpánka Stein a
Salim Issa, Barbora a Radim Žůrkovci
(Čes.), Timotheus Tomicek (Rak.),
Lenke Szilágyi (Maď.), Aleksandar
Bogdanov (Bulh.), Costas Ordolis
(Gré.) a kolektívne výstavy Ukrajinská
fotografia 1989 - 2009 a Nový život,
nový dokument (Čes., Poľ., Maď). 
K festivalu patria aj prehliadky portfó-
lií mladých autorov a workshopy.
Mesiac fotografie svojím obsahom na-
pĺňa neopakovateľnú atmosféru jesen-
nej Bratislavy. (dš)

V bratislavských múzeách a galériách

sa začne 19. ročník Mesiaca fotografie

Fotografia roku 2008. FOTO - Anthony Suau (USA), pre Time

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

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

Panely na reklamu
alternatíva distribúcie reklamných materiálov

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

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

Alternatívny poštový operátor KOLOS prináša zmenu v doručovaní reklamných mate-
riálov. Na sprehľadnenie distribuovaných materiálov, pre väčší komfort pri ich výbere 
a na eliminovanie neporiadku spôsobeného rozhádzanými letákmi sme ako prví na 
Slovensku začali inštaláciu panelov na reklamu ako náhradu nepraktických spoloč-
ných schránok a stolíkov a ako formu prístupu k informáciám pre tých, ktorých vchody 
ostali nedostupné pre túto formu reklamy. 
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SOBOTA 31. októbra
� 11.00 - Gašparko, účinkuje Gašparko-
vo divadlo, Rudnayovo námestie 4
� 16.00 - Detské prekvapenie v kaviar-
ni EX CAFÉ, premiéra detského interak-
tívneho predstavenia, nechajte sa prekva-
piť, akú rozprávku vašim deťom pripravi-
li D. Letenajová, Z. Šimová a D. Strauszo-
vá, divadlo Non.Garde, Prepoštská 4 
� 17.00 - Ja a moja sestra, účinkuje Gaš-
parkovo divadlo, Rudnayovo námestie 4
� 18.00 -YES, koncert rockovej skupiny,
Športová hala Pasienky
� 18.00 - Rock, Harley Bar&Restaurant,
Rebarborová 1/a 
� 19.00 - Večer pantomímy - strašidlá a
iné zázraky divadelnej techniky, účinkujú:
J. Benčík a kol., divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Barmanky, Štúdio L+S, Ná-
mestie 1. mája 5
� 20.00 - Večery novej hudby, festival,
francúzsky gitarista, skladateľ a improvi-
zátor Jean-Marc Monterra, A4 Nultý prie-
stor, Námestie SNP 12 
� 20.00 - Odkaz, koncert amerických
raperov + Čistychov, ADC, Decko, hip-
hop, Klub za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - Halloween party, Hlava XXII,
Bazová 9
� 20.00 - Guns ´n´Roses Revival, popu-
lárna hudba, Randal klub, Karpatská 2
� 20.00 - Metalinda, populárna hudba,
koncert, reštaurácia Abadona, Žilinská 4

� 20.00 - Saturday Night, Maňána pub,
Kolárovo námestie 15 
� 21.00 - Con Spirito, populárna hudba,
Bastion pub, Šancová ulica 112
� 22.00 - Nudance Therapy, Sub Club,
Nábrežie arm. gen. Ludvika Svobodu

NEDEĽA 1. novembra
� 10.30 - Jeden deň psíčka a mačičky,
účinkuje divadielko Happy, DK Dúbrav-
ka, Saratovská 2/A
� 11.00 - O víle, účinkuje Gašparkovo
divadlo, Rudnayovo námestie 4

PONDELOK 2. novembra
� 19.00 -A. N. Ostrovskij: Nemá kocúr
večne hody, komédia, divadlo a.ha,
Školská 14

UTOROK 3. novembra
� 3. - 8. novembra - Jeden svet: Medziná-
rodný festival dokumentárnych filmov o
ľudských právach, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP12, kinosála SNG, Riečna 1
� 14.00 - Slovenské hrady a zámky I.,
Oravský zámok, kreatívne podujatie pre
deti I. stupňa ZŠ, M klub, Rovniankova 3
� 14.00 - Poď na našu šašoloď, divadel-
né predstavenie, hrá: Divadlo Dunajka,
CDLaV, Gaštanová 19
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
multimediálnych tvorivých dielní inšpiro-
vaný významnými dejinnými udalosťami,
Na návšteve u Leonarda (renesančná Flo-
rencia), CC centrum Jiráskova 3
� 18.00 - Týždeň vo filme 25/1958: Later-
na Magika v čs. pavilóne v Bruseli, Prečo
sa neponáhľa? (r. P. Schulhoff, 1958),
Laterna Magika (r. Š. Kamenický, 1961),
Týždeň vo filme 31/1958: Reštaurácia v čs.
pavilóne v Bruseli, Raketa na Mesiac (r. M.
Černák, 1959), Poznačení tmou (r. Š. Uher,
1959), kinosála SNG, Riečna 1
� 18.00 - Úvod do antropozofie, z cyklu
16 prednášok o antropozofii ako kultúr-
nom impulze, Centrum hudby, Zichyho
palác, Ventúrska 9
� 19.00 - J. B. Ivan: 3 000 ľudí, Malá
scéna VŠMU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Prichádza jeseň, slávnostný kon-
cert pri príležitosti nedožitých šesťdesiatin
hudobného skladateľa Petra Cóna, účinku-
je: Akademický spevácky zbor Tempus,
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
� 19.00 - Per Olov Enquist: Noc lesbi-
čiek, freudovská komédia, divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - Tiso, monodráma, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 21.00 - Grexa unplugged, populárna
hudba, Aligátor Rock Pub, Laurinská 7

STREDA 4. novembra
� 10.00 a 14.00 - Stretneme sa v ateliéri,
pestrý mix výtvarných štýlov a zaujímavých
aktivít pre deti, CC centrum, Jiráskova 3
� 15.00 - S nami to zvládneš, mramoro-
vanie papiera, tvorivé dielne, M klub,
Rovniankova 3
� 17.30 -19.00 - Jazyková kaviareň, ak
si chcete precvičiť bulharčinu, alebo neja-
kú inú cudziu reč, môžete sa v príjemnom
prostredí porozprávať s predstaviteľom z
niektorého zo zahraničných kultúrnych
inštitútov v Bratislave v jeho jazyku, Café
Studio, Laurinská 13
� 19.00 - Zuzana Horníková: ... Pre
Sarah, hra mladej autorky o bolesti spôso-
benej najmä blízkymi ľuďmi a bezmoc-
nosti vyrovnať sa s tým, Štúdio 12, Jaku-
bovo námestie 12

� 21.00 - Mq3p, populárna hudba, Aligá-
tor Rock Pub, Laurinská 7

ŠTVRTOK 5. novembra
� 13.30 - Svetielká nádeje: tvorivé diel-
ne pre deti ZŠ, použitie servítkovej techni-
ky, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 18.00 - Sviatky ľudovej piesne, pre-
hliadka bratislavských reprezentačných
speváckych skupín a sólistov, účinkujú:
SĽUK, Lúčnica, Povoja, OĽUN a ďalšie
folklórne súbory, Veľké koncertné štúdio
SRo, Mýtna 1
� 19.00 - Slawomír Mrožek: Radostná
udalosť, divadlo Ívery, Školská 14
� 20.00 - Art of livin', Noisecut (SK), a
U-Prag (CZ), večer spájania živej a elek-
tronickej hudby, Klub za Zrkadlom, Rov-
niankova 3
� 21.00 - Setback, populárna hudba, Ali-
gátor Rock Pub, Laurinská 7

PIATOK 6. novembra
� 9.00 a 11.00 - Objavenie Ameriky, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 9.00 - 16.00 - Nájdi svoje povolanie,
workshop pre budúcich maturantov,
CDLaV, Gaštanová 19
� 10.00 - Pred tuhým mrazom, kreatív-
ny príbeh o živote zvierat, M klub, Rov-
niankova 3
� 18.00 - Aligator Rock Night, kluby a
disco, Aligátor Rock Pub, Laurinská 7
� 19.00 - Music club - nu-jazz, Kubiz
(BB), DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Melos - Étos, Medzinárodný
festival súčasnej hudby, otvárací koncert,
program: Louis Andriessen: Mausoleum,
Louis Andriessen: De Staat, účinkujú:
VENI ensemble; Marián Lejava - dirigent,
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1

VÝSTAVY
� Bruselský sen, Československá účasť
na svetovej výstave EXPO 58 v Bruseli a
životný štýl 1. polovice 60. rokov, SNG,
Esterházyho palác, 1. poschodie, Nám. Ľ.
Štúra 4, potrvá do 15. novembra
� Šiesty zmysel divadla, Slovenská scé-
nografia a divadelný plagát po roku 1989,
SNG, Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4,
potrvá do 17. januára 2010
� Splnený sen o Amerike, fotografická

výstava členov Divadla z pasáže, Malá
scéna VŠMU, Dostojevského rad 7,
potrvá do 15. novembra
� Pád komunizmu, medzinárodná foto-
grafická výstava k 19. ročníku Mesiaca
fotografie, Hviezdoslavovo námestie, altá-
nok pred ambasádou USA, potrvá do 29.
novembra
� Eugénia Lehotská: Hudba, Con
amore/ S láskou, obrazy, kresba, grafiky,
1959 - 2009, Pálffyho palác, Zámocká 47,
potrvá do 1. novembra
� Laco Torma: Humor v galérii, výsta-
va karikatúr, Caffe 66, Dunajská ulica 66,
potrvá do 7. novembra
� Beata Tarjányiová a Babula Frešová:
Priezračná kontúra, maľba, CDLaV,
Školská 14, potrvá do 3. novembra
� Dušan Benický: O hniezde ľudskom,
Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, potrvá do
21. novembra
� Juraj Bartoš, SNG, Esterházyho palác,
Námestie Ľudovíta Štúra 4, potrvá do 22.
novembra
� Energia a prostredie pre život, výstava
zameraná na oblasť energie a životného
prostredia SNM, Vajanského nábrežie 2
� Maja Matrková: Odkrývanie, Galé-
ria GUBA, Galvaniho 7, potrvá do 26.
marca 2010
� Ivan Chapčák: Z dobrých ročníkov,
Galéria GUBA, Galvaniho 7, potrvá do 5.
februára 2010
� Miro Gasidlo: Fotografia, Galéria
GUBA, Galvaniho 7, potrvá do 29. januá-
ra 2010
� Milan Rašla: M(B)ilancia, Galéria
GUBA, Galvaniho 7, potrvá do 3. marca
2010 
� Lea Lovíšková: D Tance, Galéria
GUBA, Galvaniho 7, potrvá do 22. januá-
ra 2010
� Štefan Papčo (1983): Double Fall
(Dvojitý pád), Galéria Cypriána Majerní-
ka, Zichyho palác, Ventúrska 9, potrvá do
31. októbra
� Dena Ormanová (Bulharsko), Živko
Sedlarski (Bulhar, žijúci vo Francúzs-
ku), obrazy a plastiky, Bulharský kultúr-
ny inštitút, Jesenského 7, potrvá do 5.
novembra
� Alojz Klimo, Galéria Z, Ventúrska 9,
potrvá do 8. novembra
�Martin Levinn: Všetko je inak, výsta-
va slovensko-amerického fotografa, por-
tréty šesťdesiatich osobností Slovenska z
oblasti kultúry, politiky, vedy a športu,
foyer budovy SND, Pribinova ulica

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

vyjdú opäť o týždeň
5. novembra 2009


