
Po desaťdňovej prestávke vyplnenej
Nemeckým pohárom znovu pokra-
čuje najvyššia hokejová súťaž. O
tom, ako strávili prestávku hokejisti
HC Slovan, o ich štrnásťzápasovej
víťaznej sérii, ale aj o najbližšom
domácom zápase s Košicami sme sa
rozprávali s trénerom Antonínom
STAVJAŇOM.
- Prestávku sme vyplnili kondičným
medzicyklom. Od utorka do piatku
sme trénovali dvoj- až trojfázovo. Na
víkend dostali chlapci voľno, v ponde-
lok sme sa znovu stretli a začali sme sa
pripravovať na Skalicu. Náš program
však ovplyvnilo aj to, že päť hráčov
sme mali v reprezentácii, ďalší si zase
doliečovali zranenia.
Sledovali ste výkony Konráda,
Hunu, Vaica, Skokana a Sersena v
reprezentácii? 
- Priznám sa, že som nevidel ani jeden

zápas, ale mám ohlasy, ktoré boli
veľmi dobré.
Čo ste sa teda dozvedeli?
- To, že všetci podávali dobré výkony,
a že napríklad najmä mladí hráči
potvrdili svoje kvality. Dobre sa ukáza-
li Skokan a Huna, po zranení sa do
výbornej formy dostáva Sersen. Som
rád, že naši hráči aj na medzinárodnej
scéne ukázali, čo v nich je.
Po poslednom ligovom stretnutí ste
spomenuli, že hráčom sa prestávka
zíde, pretože sú už možno unavení
dlhou šnúrou víťazstiev. Bavili ste sa
o tom so svojimi zverencami?
- Hráčov niekedy potrebujete vyburco-
vať, aj oni majú svoju pýchu a ješit-
nosť, takže verím, že tieto slová ich
ešte viac nabudili.

Pred sezónou ste vraveli, že neviete,
o akom konkrétnom umiestnení by
ste mali uvažovať, ale že určite viete,
aký hokej chcete hrať - rýchly a pre
divákov atraktívny. To sa splnilo,
navyše pribudlo aj dobré umiestne-
nie. Čakali ste to?
- Vyšla nám kondičná príprava a svoje
urobili aj kvalitné zápasy so silnými
súpermi. Mužstvo sa upokojilo, navyše
sme získali dôležité body. Prehrali sme
síce v Poprade, ale inak sa nám darilo.
Navyše sme zvládli päť duelov vonku,
čo pomohlo získať ešte väčšiu pohodu.
Po dvoch stretnutiach nastúpite
prvý raz doma až v utorok 17. no-
vembra, a to hneď proti Košiciam.
Čo čakáte od tohto duelu?
- Košice sa dlhšie trápili, ale so svojím
silným kádrom pôjdu určite postupne
hore. Verím však, že tento zápas zvlád-
neme. Zhováral sa Dušan Blaško
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V sobotu sú

voľby župana 

a krajských

poslancov
BRATISLAVA
V sobotu 14. novembra 2009 budú v
Bratislavskom kraji voľby predsedu
Bratislavského samosprávneho kra-
ja (župana) a 44 poslancov zastupi-
teľstva BSK.
O kreslo župana sa uchádza 11 kandi-
dátov, o kreslá v krajskom parlamente
má záujem 436 kandidátov. Bratislav-
čania volia v 8 z 18 volebných obvo-
doch, kde volia 31 zo 44 krajských
poslancov. O miesta poslancov sa v
Bratislave uchádza 322 kandidátov.
Občania, ktorí sa chcú zúčastniť na
voľbách, musia voliť v mieste svojho
trvalého bydliska. V týchto voľbách
totiž nie je možné vybaviť si voličský
preukaz a voliť na inom mieste. Dôvo-
dom je fakt, že každý volí predsedu a
poslancov vo svojom samosprávnom
kraji a vo svojom volebnom obvode.
Vo volebnej miestnosti dostane každý
volič jednu nepriehľadnú obálku s
pečiatkou obce a dva hlasovacie lístky,
jeden na voľbu predsedu samosprávne-
ho kraja a jeden na voľbu poslancov.
Občania budú hlasovať krúžkovaním
poradových čísel uvedených pri kandi-
dátovi. Pri voľbe predsedu treba za-
krúžkovať jedného kandidáta, pri voľ-
be poslancov toľkých, koľkí sa budú
voliť. Voľby budú od 7.00 do 22.00 h.
Ak ani jeden z kandidátov na predsedu
VÚC nezíska absolútnu väčšinu odo-
vzdaných hlasov, druhé kolo voľby
predsedu samosprávneho kraja sa usku-
toční 28. novembra 2009. (brn)

Na webe vyhral

Frešo pred

Záhradníkom
BRATISLAVA
V utorok sme na našej webstránke
banoviny.sk predčasne ukončili hla-
sovanie o novom bratislavskom župa-
novi. Od 9. 11. 2009 hlasovalo 20 523
čitateľov, pričom najviac hlasov
získal Pavol Frešo (43%). Druhý
skončil Branislav Zahradník (31%),
tretí Róbert Beňo (21%).
S odstupom skončil na štvrtom mieste
Vladimír Bajan (4%) a na piatom Peter
Pilinský (1%). Ostatní kandidáti nezí-
skali ani jedno percento hlasov.
Internetovú anketu sme ukončili pred-
časne po tom, ako nás niektorí čitatelia
upozornili, že v hlasovaní dochádza
pravdepodobne k manipulácii. Napriek
tomu, že hlasovanie bolo obmedzené
pre každú IP adresu iba raz, dochádzalo
najmä v noci k výraznému nárastu hla-
sov. Zostáva veriť, že tie sobotné voľby
nebude manipulovať nikto. (pol)
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STARÉ MESTO
Termín výmeny dlažby na uliciach
Sedlárska a Laurinská bude dodrža-
ný. V pondelok 16. novembra 2009 o
šiestej hodine ráno na nich obnovia
prejazdy vozidiel. 
Podľa informácie hovorkyne Starého
Mesta Aleny Kopřivovej od pondelka
16. novembra sa o 9.00 h na Nedbalo-
vej ulici v smere od Klobučníckej bude
vysúvať stĺpik. Ten zabráni vjazdu
vozidlám tak, ako to bolo pred začatím
výmeny dlažby na Laurinskej ulici. 
Dláždenie v pešej zóne však bude
pokračovať. „Konkrétne na časti Lau-
rinskej a Štúrovej ulice a chodníka na
Gorkého ulici priľahlého k budove City

Gate rekonštruuje investor,“ informo-
vala Alena Kopřivová. Podľa nej sa
obnoví zničená dlažba na križovatke
ulíc Nedbalova - Laurinská. Chodník
priľahlý k zrekonštruovanému palácu
Motešických na Gorkého ulici má
vydláždiť investor rekonštrukcie,
mestská časť chce s ním združiť inves-
tície a vydláždiť chodník pozdĺž celej
Gorkého ulice.
Do konca roka dôjde podľa A. Kopři-
vovej aj k odstráneniu kovovej rampy,
ktorá uzatvára Laurinskú ulicu od
Námestia SNP. Nahradia ju automatic-
ké výsuvné stĺpy. Hovorkyňa ďalej
uviedla, že Staré Mesto plánuje na jar
2010 vydláždiť Michalskú ulicu a Fran-

tiškánsku ulicu. Na Františkánskej
ulici, kde je vjazd do pešej zóny, uvažu-
je samospráva o premiestnení výsuvné-
ho stĺpika bližšie k Uršulínskej ulici. Na
tieto práce je potrebné v miestnom
zastupiteľstve schváliť financie v roz-
počte mestskej časti na rok 2010.
Jesenná rekonštrukcia, ktorá sa začala
16. septembra 2009, bola druhou eta-
pou, tá prvá sa začala na jar. Na oprave-
nú dlažbu sa bude vzťahovať desať-
ročná záruka a cena je 102 500 eur.
Minuloročná rekonštrukcia dlažby v
Starom Meste stála viac ako 481 300
eur. V pešej zóne opravili dlažbu na
Rybárskej bráne, Ventúrskej, Panskej a
Františkánskom námestí. (rob)

Dlažbu budú opravovať do konca roka
Po novej dlažbe sa začalo chodiť tento týždeň, zásobovanie môže jazdiť od pondelka. FOTO - Robert Lattacher

Hokejisti Slovana naháňali kondičku 

Nakoniec budú

odhalené až

dve pamätné

tabule 
STARÉ MESTO
Pôvodne mala byť v pondelok 16.
novembra 2009 pri príležitosti 20.
výročia pochodu bratislavských
vysokoškolákov odhalená len jedna
pamätná tabuľa. Napokon však
budú odhalené dve tabule.
Ako sme už informovali pred týždňom,
Ústav pamäti národa v spolupráci s Uni-
verzitou Komenského osadia pamätnú
tabuľu na budove univerzity na Ša-
fárikovom námestí. Tabuľa bude odha-
lená 16. novembra 2009 o 11.00 h.
V ten istý deň však bude odhalená aj
druhá pamätná tabuľa pripomínajúca
túto udalosť - na budove ministerstva
pôdohospodárstva na Dobrovičovej
ulici (bývalé ministerstvo školstva na
niekdajšej Suvorovovej ulici). Tabuľu
tu osadí Úrad vlády SR a Tlačová
agentúra SR. Odhalia ju v pondelok 16.
novembra 2009 o 18.30 h. Na obe
podujatia sú pozvaní nielen účastníci
pochodu, ale aj verejnosť. (red)

Na Vajanského

nábreží chcú

obnoviť park
STARÉ MESTO
V súvislosti s úpravou dunajského
nábrežia dôjde onedlho aj k rekon-
štrukcii parku na Vajanského nábre-
ží, ktorý je medzi osobným prístavi-
skom a Propelerom. 
Na obnove parku sa dohodlo mesto so
staromestskou samosprávou. Revitali-
záciu má zabezpečiť Staré Mesto a
spočíva vo vybudovaní zavlažovacieho
systému, osadení nového oplotenia a
úprave povrchov chodníkov vnútri par-
číka. V tohtoročnom rozpočte na to
vyčlenila miestna samospráva 100 000
eur. „Zavlažovací systém sa vybuduje
v tomto roku, osadenie plota sa pripra-
ví takisto ešte do konca roka 2009, jeho
montáž však bude zrejme až na budúci
rok,“ informovala A. Kopřivová.
Uviedla, že Staré Mesto nesúhlasilo s
návrhom, ktorý rátal s výrubom  nie-
koľkých stromov v časti parčíka pri
budove Slovenského národného mú-
zea. Ubudnúť mala aj zelená plocha.
Alternatívne riešenie, ktoré pripomien-
ky Starého Mesta zohľadňujú, predlo-
žia projektanti spolu s definitívnou pro-
jektovou dokumentáciou v nasledujú-
cich dňoch.
Podľa informácie vedúceho referátu
ochrany prírody miestneho úradu Staré
Mesto Marcela Rapoša, v parčíku
oproti miestnemu úradu na Vajanského
nábreží vysadia v rámci náhradnej
výsadby 31 nových stromov. (rob)



BRATISLAVA
Zásobáreň pitnej vody pre Bratisla-
vu a okolie - Žitný ostrov, je v ohro-
zení. V parlamente sa totiž nedávno
objavil návrh, ktorý by umožnil pre-
pojiť ropovod Družba s rakúskou
rafinériou OMV, a to cez túto chrá-
nenú oblasť.
S návrhom na zmenu zákona o ochrane
prírody prišiel mladý poslanec z Ban-
skej Bystrice Peter Pelegrini (SMER-
SD). Jeho návrh mal umožniť, aby sa
ropovody mohli budovať aj cez územia,
ktoré sú v najvyššom - piatom stupni
ochrany prírody. Návrh síce vzápätí
stiahol, hrozba výstavby ropovodu cez
Žitný ostrov však nie je zažehnaná.

Minister hospodárstva Ľubomír Jahná-
tek (SMER-SD) totiž nedávno pri pod-
písaní memoranda o spolupráci medzi
Slovenskom a Rakúskom v energetic-
kom sektore vyhlásil, že s výstavbou ro-
povodu by sa malo začať v roku 2012. 
Za prepojením ropovodu Družba s
rafinériou v rakúskom Schwechate
stojí rakúska spoločnosť OMV. Prvý-
krát sa tento zámer pokúšala na Slo-
vensku presadiť v roku 2003. Rakúša-
nia chcú lacnejšiu ruskú ropu a zvolili
si pre ropovod kratšiu trasu cez Žitný
ostrov a Bratislavu. Výstavbu majú
realizovať OMV a slovenská spoloč-
nosť Transpetrol. Obe firmy už založi-
li spoločnosť Bratislava - Schwechat -

Pipeline, kde má Transpetrol podiel
74 % a OMV 26 %.
„Vybudovanie ropovodu po prvýkrát
umožní transport ropy do Rakúska
priamo z Ruska. Táto diverzifikácia
hrá kľúčovú úlohu pre Rakúsko, keďže
značne zníži závislosť krajiny od iných
transportných systémov. Sme šťastní,
že niekoľkoročná naša snaha vyústila
do dohody na ministerskej úrovni,“
uviedol podpredseda predstavenstva
OMV Gerhard Roiss. To, že Rakúsko
by sa dostalo k ruskej rope za cenu
ohrozenia jedinej zásobárne pitnej
vody pre obyvateľov Bratislavy a celej
Podunajskej nížiny, však G. Roiss opo-
menul. (rob, brn)
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Poslanec a minister za SMER-SD chcú 

cez Žitný ostrov postaviť ropovod

Električku chcú,

len nevedia,

kadiaľ povedie
PETRŽALKA
Mesto navrhuje povrchový, tzv. roz-
kývaný variant vedenia trasy elek-
tričky v Petržalke z ekonomického
hľadiska. Variant pod povrchom,
ktorý preferuje petržalská samo-
správa je asi o 60 percent drahší.
Uviedol to Tomáš Fabor, splnomoc-
nenec primátora pre nosné systémy.
Tomáš Fabor tvrdí, že v prípade vede-
nia trasy pod povrchom by samotné
električky museli spĺňať náročnejšie
parametre a ich cena by bola vyššia.
Reagoval tak na nedávnu mediálnu
prestrelku medzi primátorom Andre-
jom Ďurkovským (KDH) a starostom
Petržalky Milanom Ftáčnikom (nomi-
nant Smer-SD). Podľa primátora by
Petržalka mohla svojím rozhodnutím
„totálne“ zastaviť projekt plánovanej
električky. Miestna samospráva sa totiž
v predbežnom stanovisku k technickej
a ekonomickej štúdii vyjadrila za
variant vedenia električky pod zemou. 
Podľa splnomocnenca primátora pre
nosné systémy je hlavným argumen-
tom Petržalky fakt, že nechce takú
bariéru, ako je Einsteinova. „Myslím,
že toto prirovnanie neobstojí, pretože
Chorvátske rameno už v súčasnosti
vytvára bariéru a neumožňuje prechod
chodcov mimo mostov,“ tvrdí T. Fabor.
Podľa jeho názoru nemá podpovrcho-
vý variant ekonomickú návratnosť. 
Pripomenul, že na základe viacerých
rokovaní zúčastnených strán - minis-
terstva dopravy, hlavného mesta a
železníc, ale aj zástupcov Petržalky,
bol navrhnutý konsenzus, ktorý zatiaľ
nie je schválený. Hovorí o tom, že z
hľadiska výškového vedenia trasy sú
prijateľné všetky riešené varianty (roz-
kývané) s rôznym pomerom výškové-
ho vedenia. Prioritne sa však odporúča
vedenie trate s využitím jestvujúceho
terénu pri rešpektovaní prírodných pre-
kážok, napr. Chorvátskeho ramena, a
so začiatkom spoločnej koľajovej trate
v podpovrchovej stykovej zástavke
električky a železnice „Chorvátske ra-
meno“. Celkove boli navrhnuté štyri
varianty - estakádny, povrchový, polo-
zapustený a podpovrchový.
V roku 2005 spracoval Výskumný
ústav dopravný v Žiline stanovisko k
zámeru električky do Petržalky.  Po-
zemná električka navrhovaná mestom
nespĺňa podľa neho technické a
dopravné kritériá nato, aby tvorila
nosný systém verejnej dopravy. (rob)

Tlačová oprava
BRATISLAVA
Kandidátom SDKÚ-DS, KDH, SMK-
MKP, OKS, SaS na post predsedu Bra-
tislavského samosprávneho kraja je
Pavol Frešo, a nie Fedor Frešo, ako
sme omylom uviedli v minulotýždňo-
vom článku „Všetkých kandidátov na
bratislavského župana sme sa spýtali,
prečo by ich Bratislavčania mali
voliť“. Čitateľom a kandidátovi sa za
chybu ospravedlňujeme. (red)

S ropovodom cez Bratislavu nesúhlasia

samosprávy župy, mesta ani Petržalky
BRATISLAVA
Snaha OMV a niektorých politikov
za SMER-SD vybudovať ropovod
cez Žitný ostrov a Bratislavu do
Rakúska vyvolali nevôľu samosprá-
vy, ochranárov a bratislavskej verej-
nosti. 
S výstavbou ropovodu cez Petržalku
nesúhlasí ani Bratislavská vodárens-
ká spoločnosť, a.s., ktorá zásobuje
pitnou vodou celú Bratislavu a väčšiu
časť obcí Bratislavského kraja.
Pôvodný zámer OMV a Transpetrolu
totiž počíta s vybudovaním ropovodu
ponad významný vodný zdroj Rusov-
ce - Ostrovné lúčky. Ak by na ropovo-
de došlo k havárii, zamorilo by to
spodné vody a vodný zdroj by bol
vyradený.
Proti výstavbe ropovodu cez Petržalku
sa vyjadrili primátor Bratislavy Andrej
Ďurkovský aj predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Vladimír Bajan.
Paradoxne však územné plány mesta a
kraja s touto trasou ropovodu počítajú.
Územný plán kraja spomína ropovod v
textovej časti záväzných regulatívov. V
územnom pláne hlavného mesta je
smerovanie trasy pre ropovod zakresle-
né aj v grafickej časti.

„Bratislava teda môže v zmysle znenia
záväzného regulatívu územného plánu
Bratislavského kraja smerovať trasu
ropovodu aj v inej polohe, než je to
dnes,“ tvrdí krajská samospráva. Kraj-
skí poslanci môžu zapracovať do územ-
ného plánu Bratislavského kraja novú
trasu ropovodu až na základe požiadav-
ky subjektov zodpovedných za smero-
vanie trasy ropovodu.
„Samozrejme, z hľadiska BSK je pod-
statné i dodržanie ďalších záväzných
regulatívov vo vzťahu ku chráneným
územiam a ochrane vodných zdrojov,
ktoré sú v textovej časti územného plá-
nu a ktoré stanovujú zabezpečiť územnú
ochranu všetkým chráneným územiam
a venovať zvýšenú pozornosť ochrane
vodných zdrojov, najmä veľkokapacit-
ných,“ uviedla samospráva Bratislav-
ského samosprávneho kraja.
Rakúsko podľa primátora Bratislavy
Andreja Ďurkovského tlačí Slovensko
do nevýhodných a neprijateľných rieše-
ní výstavby ropovodu. Aj rakúska strana
musí podľa neho prehodnotiť, či by
trasa nebola vhodná cez iné územie.
„Schválenie návrhu novely zákona o
ochrane prírody by predstavovalo vážne
nebezpečenstvo ohrozenia jedného z

najcennejších a zároveň najzraniteľnej-
ších prírodných zdrojov na území Slo-
venska s nedozernými následkami pre
súčasných obyvateľov Slovenska i oko-
litých krajín,“ uviedol A. Ďurkovský. 
Petržalský starosta Milan Ftáčnik dnes
tvrdí, že vedenie petržalskej samosprá-
vy je v tejto otázke dlhodobo na rovna-
kej frekvencii ako hlavné mesto. Podľa
neho už viackrát verejne prezentovali,
„že sme proti tomu, aby nové vedenie
ropovodu bolo trasované cez jedno z
najcennejších a strategicky najvýznam-
nejších miest Slovenska, cez územie
Žitného ostrova.“ Pred dvoma rokmi
však ten istý starosta M. Ftáčnik po
stretnutí s ministrom Jahnátkom (obaja
SMER-SD) uviedol: „Nie sme v zásade
proti realizácii tohto projektu. No trvá-
me na prísnom dodržaní podmienok
ochrany životného prostredia a bezpeč-
nosti,“ uviedol 8. júna 2007 petržalský
starosta Ftáčnik.
Je zrejmé, že bratislavská samospráva
nie je proti výstavbe ropovodu bezmoc-
ná - musí však zmeniť územný plán
mesta a zrušiť trasu ropovodu vedúcu
ponad vodný zdroj Rusovce - Ostrovné
lúčky. A to je úlohou poslancov mest-
ského zastupiteľstva. (rob, ado)

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

V Schill Dental sú pre vás 
k dispozícií všetky výkony 
a technológie na jednom mieste. 
V čase, ktorý vyhovuje vám. U nás ste 
v rukách špecialistov, ktorí kvalitu svojej práce 
garantujú svojím menom.

PREKRÁSNE ZUBY V SCHILL DENTAL

Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, Tel: +421 2 54 64 74 17, www.schill.sk



BRATISLAVA
Vo voľbách do zastupiteľstva Brati-
slavského samosprávneho kraja sa o
kreslá poslancov uchádza 322 kandi-
dátov z Bratislavy, ktorí bojujú o 31 z
celkového počtu 44 poslaneckých
mandátov. Dôkladnejší pohľad do
zoznamu napovedá, že niektorí sa
pokúšajú o znovuzvolenie, iní to skú-
šajú opakovane, ďalší kandidujú
prvýkrát.
Zdá, že niektorí kandidáti ani len netušia,
čo je úlohou samosprávy vyššieho
územného celku a v predvolebnom boji
otvárajú témy, na ktoré nemá bratislavs-
ká župa žiadny vplyv. To je prípad aj jed-
ného z trojice staromestských hercov,
ktorý chce pre Staré Mesto viac zelene a
menej áut. Ako to chce však dosiahnuť,
z bilbordu neprezradí.
Skôr ako sa Bratislavčania rozhodnú ísť
v sobotu 14. novembra 2009 voliť, mali
by poznať nielen kandidátov, ale aj všet-
ko, čo je v právomoci krajskej samosprá-
vy.
Bratislavský samosprávny kraj naprí-
klad zriaďuje stredné školy, múzeá,
domovy sociálnych služieb, knižnice,
divadlá a iné kultúrne zariadenia, ne-
mocnice a zabezpečuje aj rôzne verejno-
prospešné služby. Okrem toho určuje
výšku poplatkov za sociálne služby v

domovoch sociálnych služieb a môže
odvolať riaditeľa nemocnice, či nariadiť
jej predaj. 
Bratislavský samosprávny kraj je ďalej
správcom ciest II. a III. triedy na území
kraja a licencuje autobusovú dopravu.
Okrem toho krajská samospráva regulu-
je ceny a zľavy v prímestskej autobuso-
vej doprave. Bratislavský samosprávny
kraj tiež spravuje daň z motorových vo-
zidiel na území kraja a stanovuje výšku
dane. Stále významnejšou úlohou BSK
je plánovanie čerpania financií z euro-
fondov v oblasti regionálneho rozvoja.
Možno povedať, že Bratislavčanov sa
krajská samospráva veľmi netýka, veď
napríklad čerpanie eurofondov v oblasti
regionálneho rozvoja smeruje skôr do
mimobratislavských okresov, ako do
hlavného mesta. Napriek tomu netreba
sobotné voľby podceňovať. Nerobí to
ani neúspešná kandidátka na hlavu štátu
- keď jej to nevyšlo v prezidentských
voľbách, tak skúsi byť aspoň krajskou
poslankyňou. Akeď to nevyjde, tak sa na
budúci rok možno bude uchádzať o
kreslo v petržalskom miestnom zastupi-
teľstve. Čo na tom, že býva v novom
dome v Kvetoslavove, ktorý je vlastne v
okrese Dunajská Streda, a teda v Trnav-
skom kraji! Veď na Petržalke a Brati-
slavskom kraji jej stále záleží.

Nie je určite jediným prípadom kandidá-
ta, ktorý kandiduje vo volebnom obvo-
de, kde vlastne ani nebýva. Napríklad
petržalský starosta už niekoľko rokov
býva v Starom Meste. Keď ho však Petr-
žalčania napriek tomu zvolili za starostu,
prečo by to opäť neskúsil za Petržalku aj
teraz. Veď krajským poslancom bol aj
doteraz a nikomu to nevadilo.
Podobných prípadov by sa určite našlo v
zozname kandidátov na poslancov BSK
viacero. Mnohí možno ani netušia, že
vôbec kandidujú - zaregistrovala ich
politická strana, tá im zaplatila a urobila
aj volebnú kampaň, a keď motyka
vystrelí, možno ich voliči aj zvolia. Aoni
potom budú disciplinovane hlasovať ako
predsedníčka či predseda straníckej
organizácie určí.
Pre toto všetko je dôležité, aby voliči v
sobotu dali hlas iba tým kandidátom, kto-
rých poznajú, ktorí už majú nejakú skú-
senosť z pôsobenia v samospráve, ktorí
už niečo urobili pre komunitu, v ktorej
žijú, ktorým záleží na verejnom blahu, a
nie na osobnom prospechu. Nepochybne
aj takí sú medzi kandidátmi na poslancov
zastupiteľstva BSK. Len ich treba na
volebnom lístku nájsť a dať im hlas.
Pozor, teraz sa volí iba raz! V sobotu 14.
novembra. Reparát bude možný až o
štyri roky. Slavo Polanský
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Hlavné mesto 

si pripomenie

November 1989
BRATISLAVA
Dvadsiate výročie novembrových
udalostí si pripomenie aj Bratislava.
Hlavné mesto SR pripravuje oslavy
v spolupráci so Stredoeurópskym
fórom. Pri tejto príležitosti sú naplá-
nované viaceré podujatia, uskutoč-
nia sa 16. až 18. novembra 2009.
„Oslavy sa začnú 17. novembra v
budove mestského DPOH, kde sa bude
konať dvojdňová konferencia Stredo-
európskeho fóra. Ešte deň pred ňou sa
však uskutoční Slávnostná recepcia v
Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
Konferencia bude pokračovať aj v stre-
du 18. novembra v priestoroch DPOH
a zúčastní sa na nej aj Václav Havel
ako jeden z najvýznamnejších protago-
nistov novembrových udalostí roku
1989,“ prezradila hovorkyňa magistrá-
tu Eva Chudinová.
Ako ďalej uviedla, v utorok 17.
novembra o 17.00 h sa uskutoční naj-
väčšie podujatie pre verejnosť na
Hviezdoslavovom námestí, spojené so
sprievodným hudobným programom.
Na otvorenej ploche námestia naprík-
lad slávnostne odhalia pamätník Srdce
Európy.
„Ide o zväčšenú repliku pôvodného
diela výtvarníka Daniela Brunovského,
pričom srdce je dar všetkým Bratislav-
čanom. Prvotné autorské dielo nainšta-
lovali 10. decembra 1989 na Devíne,
na mieste, kde sa symbolicky pred
dvadsiatimi rokmi začal strihať drôte-
ný plot, ktorý oddeľoval vtedajšie
Československo od západnej Európy.
Brunovského dielo sa však po čase
stratilo. Nové Srdce Európy, zhotovené
z drôtu a po dvadsiatich rokoch, bude
10. decembra 2009 opäť slávnostne
inštalované na Devíne,“ uviedla Eva
Chudinová.
V stredu 18. novembra o 13.00 hodine
sa v Zrkadlovej sále Primaciálneho
paláca uskutoční  slávnostné zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva  hlavného
mesta SR Bratislavy. Na zasadnutí
udelia čestné občianstvo  Václavovi
Havlovi, Jozefovi kardinálovi Tomko-
vi a Maximilianovi Pammerovi. Večer
18. novembra o 19.30 h  bude v histo-
rickej budove opery Slovenského
národného divadla na Hviezdoslavo-
vom námestí stretnutie Václava Havla
s občanmi Bratislavy. (brn)

Niektorí kandidáti na poslancov ani len

netušia, čo je úlohou samosprávy kraja

Spotreba paliva v kombinovanom cykle | Fusion: 4,6 – 6,5 l/100 km, Fiesta: 4,2 – 6,5 l/100 km, Focus: 4,7 – 8 l/100 km | emisie CO2 – Fusion: 122 – 154 g/km, Fiesta: 110 – 154 g/km, Focus: 125 – 192 g/km.

FordCentrum Zlaté piesky Summit Motors Bratislava, spol. s r. o.  |  Tuhovská 9, 831 07 Bratislava  |  Tel.: 02/ 33 52 62 55  |  Web: fordcentrum.ford.sk

Feel the difference

FordFocus Rival X 
už za 14 590 EUR
439 538,34 Sk

FordFiesta Generation X 
už za 10 920 EUR
328 975,92 Sk

FordFusion Ebony X 
už za 9 290 EUR
279 870,54 Sk

Nastupujú šampióni
s majstrovskou výbavou!
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Samospráva

nereagovala na

zhorené auto
DÚBRAVKA
Napriek tomu že nedávno zhorelo
auto poslanca miestneho zastupiteľ-
stva v Dúbravke, starosta tejto mest-
skej časti Ján Sandtner (nezávislý),
ani miestni poslanci na túto udalosť
do našej uzávierky nereagovali.
V noci z pondelka 2. na 3. novembra
2009 zhorelo miestnemu poslancovi
Martinovi Zaťovičovi v Dúbravke au-
to. Zhodou okolností o niekoľko hodín
neskôr zasadalo dúbravské miestne
zastupiteľstvo. Jeho poslanci sa mohli
k incidentu vyjadriť, no neurobili tak.
Podľa našich informácií sa odmietli o
tomto trestnom čine vôbec baviť s odô-
vodnením, že si počkajú na výsledky
vyšetrovania.
O vyjadrenie k incidentu sme požiada-
li starostu Dúbravky Jána Sandtnera.
Odpoveď hovorkyne miestneho úradu
Lucie Balajovej bola stručná: „V tejto
veci sa, prosím, obráťte na políciu.“ 
Z krajského riaditeľstva policajného
zboru v Bratislave sme od hovorcu
Františka Peczára dostali nasledujúcu
informáciu: „Vyšetrovanie  pokračuje.
Stále platí vyjadrenie, že požiar bol
zapálený úmyselne. Zisťovateľ príčin
požiaru od hasičov uviedol, že ohnisko
požiaru sa nachádzalo pod osobným
motorovým vozidlom Renault Clio a
od neho sa zapálili ostatné dve autá.“
Podľa neoverených informácií ale oby-
vatelia videli horieť najskôr škodovku
miestneho poslanca. 
Samotný miestny poslanec Martin
Zaťovič sa vyjadril, že v mestskej časti
kritizoval rôzne veci, no verí, že s jeho
vystupovaním v miestnom zastupiteľ-
stve nemá tento skutok nič spoločné.
Poslanec v minulosti poukazoval na
rôzne prenájmy a nevyhol sa ani kriti-
ke doteraz nejasnej prestavby starosto-
vej kancelárie. 
Pri požiari takmer úplne zhoreli Škoda
Octavia a Renault Clio, poškodená
bola aj Alfa Romeo. Odhadovanú
škodu vyčíslia na 23 200 eur. (rob)

Na nábreží vzniknú Dunajské schody
STARÉ MESTO
Časť nábrežia pri Dunaji dostane
nový vzhľad. Okrem protipovodňo-
vého múru existuje už aj vizualizácia
budúcej podoby staromestského
dunajského nábrežia. 
Pôvodne mal Slovenský vodohospo-
dársky podnik, ktorý zabezpečuje pro-
tipovodňové práce na strane Starého
Mesta, dať čiastočne poškodené nábre-
žie do pôvodného stavu. Mesto sa však
rozhodlo, že popri už prezentovanom
návrhu plávajúcej promenády v centre
mesta vylepší aj vzhľad existujúceho
nábrežia, čím sa pešia zóna v centre
predĺži na nábrežie Dunaja. 
Nová dlažba má nadviazať charakte-
rom povrchu na tú, ktorá už je v pešej
zóne. Dodržaná bude aj optická konti-
nuita rovnakých prvkov drobnej archi-
tektúry, podobne, tak, ako je to na
Hviezdoslavovom námestí.
Okrem drobných úprav dostala myš-

lienka prepojenia Korza s druhou
úrovňou promenády novú dimenziu.
Ide o tzv. Dunajské schody, ktoré
vzniknú v nábrežnej hrane smerom od
Reduty k Dunaju v celej šírke Námes-
tia Ľ. Štúra. Vznikne tým prirodzené
vyústenie korza, ktoré privedie ľudí
priamo k rieke. Schody umožnia

pohyb chodcov smerom na plánovanú
druhú a tretiu úroveň promenády a
budú vstupnou bránou do centra pre
turistov z osobných lodí. Dunajské
schody budú osvetlené. (rob)

VIZUALIZÁCIA - m studio/
design factory

Viac na www.banoviny.sk
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Kramáre trápia

agresívni 

bezdomovci
LIST ČITATEĽA
Bývam na Kramároch už sedem
rokov a začína nás tu trápiť problém
bezdomovcov. Posledný rok všetci
vnímame ich zvýšenú prítomnosť v
našej mestskej časti. 
Idete k pošte - sú tam, ku kultúrnemu
stredisku - všetky lavičky sú obsadené,
na detské ihrisko - to isté… Problé-
mom však nie je ich prítomnosť, to nie,
ale skutočnosť, že sú opití, agresívni a
že si bez okolkov vykonávajú potrebu
na verejnosti. Výsledkom je, že matky
s deťmi sa boja chodiť osamote von a
že sme prestali púšťať naše deti na
detské ihriská. 
Susedia z Dérerovej pri obchode sa to
vyriešili odstránením všetkých lavičiek
z okolia domu. My na Višňovej sme
skúšali opakovane volať štátnych aj
mestských policajtov - bohužiaľ, bez
efektu. Kto by nám v tejto veci mohol
pomôcť? Ľudovít Janek, Bratislava

Nový autobus

na Kalváriu

nám pomohol
LIST ČITATEĽA
V oblasti Kalvárie a Horského par-
ku pod Slavínom bývajú aj ľudia,
ktorí nemajú autá. Nákupy dennej
aj dlhodobej spotreby preto vláčili
buď Hlbokou cestou a ďalej schod-
mi do príbytkov, alebo od Pražskej
ulice nadjazdom až do najvyšších
príbytkov v oblasti Kalvárie.
Aj dochádzka k lekárom a priamo do
nemocníc či iné nákupy (v blízkom
okolí nie je žiadne zdravotné stredisko,
ani nákupné centrum) vyžadovali najmä
od starších obyvateľov veľkú námahu
pri zdolávaní výškového rozdielu a pri-
nášalo rôzne starostí. Navyše túto trasu
museli absolvovať aj chorí ľudia.
Niekoľkoročné úsilie o zabezpečenie
dopravnej obsluhy minibusom, ktorý
by spájal oblasti pod Slavínom (Horský
park) a Kalvárie s centrom mesta teda
bolo korunované úspechom. Najväčší
podiel na splnení sna obyvateľov Kal-
várie majú námestník primátora Milan
Cílek, starosta Andrej Petrek a vedenie
Dopravného podniku Bratislava.
Najlepšie na novej linke je, že vodič
zastaví nielen na označených zastáv-
kach, ale kdekoľvek, kde si to cestujúci
želá. Pohodlný a čistý minibus s nebý-
valo ochotnými vodičmi robia neoceni-
teľné služby nielen pre tunajších senio-
rov, ale aj pre širšiu verejnosť.

Mária Faboková, Staré Mesto

Za taký chlieb

sa voľakedy

išlo až na ÚV
LIST ČITATEĽA
Milé Bratislavské pekárne, niekoľko-
krát som si kúpil váš vyrážkový, ras-
cový alebo iný nebalený chlieb s gra-
mážou 1000 gramov. 
To, čo dokážete urobiť s chlebom, to sa
len tak nevidí. Ešte ani raz sa mi s tými-
to druhmi chleba nestalo, aby sa 24
hodín od nákupu nerozpadli. A to doslo-
va. Striedka ako keby ani nebola prichy-
tená o kôru. Chlieb, podotýkam, že ešte
v rámci dátumu spotreby, mám všade po
kuchyni, len nie spolu. 
Niečo si pamätám aj zo socializmu, ale
keby vtedy niekto takto narábal s chle-
bom, tak by to brali ako sabotáž. Príbuz-
ný pracoval celý život v Zdroji a
potvrdil, že keby toto predávali, tak na
druhy deň ho čaká raport na ÚV.

Peter Kertys, Bratislava

Cudzinci sa

pýtajú, prečo 

je to u nás tak
LIST ČITATEĽA
Ako rodený Bratislavčan, ktorý tu
žije takmer 60 rokov, sa zamýšľam,
čo vlastne si občan môže o tom všet-
kom myslieť.
Zlepšíme komunikácie - veď nemáme
na pravidelnú obnovu všetkých vodo-
rovných značení, hlavne zebier pre bez-
pečnosť chodcov. Zlepšíme dopravu - to
nám chce niekto sľúbiť, že nebudeme
cestovať s robotníkmi v pracovných
odevoch, zašpinených od betónu a žele-
ziarskej hrdze, nehovoriac o zapáchajú-
cich bezdomovcoch?
Zeleň bude mať prednosť - doteraz
nemala, lebo sme sa o ňu nestarali a
pozerať sa na stovky aut parkujúcich na
trávnatých plochách, to by polícia
musela konať 24 hodín denne a nekom-
promisne. Kto zabezpečí poriadok na
sídliskách pri kontajnerových státiach?
Kto zabezpečí, aby matka s kočíkom
mohla použiť chodník na chodenie a
neobchádzala autá po komunikácii.
Nemáme dôsledné riešenia, chýba nám
nekompromisnosť. 
Stovky cudzincov sa pri rozhovoroch
pýta, prečo je to u vás takto a takto?
Prečo si v iných štátoch, v iných mes-
tách občan nedovolí parkovať na chod-
níku, v zeleni, prečo je inde vysoká
ohľaduplnosť voči chodcom ? Prečo...?
Preto, lebo u nás vymožitelnosť práva
trvá tak dlho, lebo osobné záujmy sú u
nás nad všetko, lebo korupcia a kliente-
lizmus sú u nás hlboko zakorenené,
ale... Peter Bella, Ružinov

Towers prekvapí dobrou kuchyňou
Tentoraz sme sa vybrali na Bajkalskú
ulicu, kde vyrástli Tri veže. Napriek
tomu, že väčšina bytov v tomto obyt-
nom komplexe je stále prázdna, par-
ter určený obchodom a službám je už
obsadený a naplno funguje. Na rohu
Troch veží zo strany Športovej haly
Pasienky sme objavili TOWERS
RESTAURANT, kde sme boli zveda-
ví, ako sa varí na bývalej autobusovej
stanici Bajkalská.
Keďže ide o novostavbu, nemali pro-
blém rozdeliť reštauráciu na dve časti -
fajčiarsku kaviarensko-barovú od Baj-
kalskej a nefajčiarsku reštauračnú zo
strany Pasienkov. Obe časti sú spojené
chodbou s toaletami, vďaka čomu nefaj-
čiarov neobťažuje dym cigariet.
Interiér je farebnou kombináciou zele-
nej a hnedej - fajčiarska časť je síce kon-
cipovaná skôr ako kaviareň s barom,
milovníci nikotínu však aj tu môžu
raňajkovať, obedovať či večerať. Ku-
chyňa je vzadu, kde bezprostredne suse-
dí s reštauračnou časťou a zákazník má
tak prehľad o príprave jedál. V zadnej
časti je aj detský kútik a východ z reš-
taurácie, ktorý umožní nefajčiarovi
vyhnúť sa dymu z Bajkalskej ulice.
Towers Restaurant ponúka cez deň
najmä Steak & Salads, v noci zase Coc-
tail Lounge. Vlastne celý koncept reš-
taurácie je postavený na Perfect Days &
Perfect Nights, teda na dokonalých
dňoch a nociach. Vyskúšali sme, ako
chutí Towers Restaurant vo dne.

Z predjedál sme ochutnali Tenké plátky
pečeného flank steaku s tatárskou omáč-
kou, chilli olejom, topinkou a cesnakom
Santa Cruz (9,90 €), Pečené citróny s
mozzarelou, ančovičkou a cherry rajči-
nami, podávané s čerstvým pečivom
(4,90 €) a Grilovanú husaciu pečeň na
jablkách s karamelovou omáčkou Foie
gras (9,90 €) a tradičné arabské jedlo z
cíceru a tahini Hummus (5,50 €). Pred-
jedlá boli výborné, akurát sme akosi
nepostrehli ančovičky. Inak kombinácia
pečených citrónov s mozzarellou bola
nielen originálna, ale aj chutná.
V ponuke polievok sú tri - Hovädzí
vývar Angus s cestovinou a rajčinami
(3,20 €), Krémová polievka z hrášku s
kúskami rýb a čerstvou mätou Towers
(2,90 €) a Denná polievka. Ochutnali
sme prvé dve a boli sme veľmi spokoj-
ní. Najmä hovädzí vývar nás zaskočil
množstvom vareného  mäsa, cestovín a
pokrájaných rajčín - polievka zasýti aj
hladného.
Z ponuky hlavných jedál sme si dali
Jahňacie kotlety na tymiáne a cesnaku
s hummusom a cherry rajčinami (16,90
€) a Kačacie prsia Grand Marnier
(13,90 €) s pagodou karamelizovaného
pomaranča a jablka. Obe jedlá boli
skutočne vynikajúce.
V ponuke sú aj hovädzie steaky, bravčo-
vé, ryby, 25 druhov denných a nočných

šalátov, jedlá z hydiny, vegetariánske
jedlá, rizotá, cestoviny a snacky ako
hamburger, plnená tortilla, ciabatta či
grilované kuracie krídelká. Z bohatej
ponuky denných a nočných šalátov sme
si dali Šalát Aberdeen Angus so šťavna-
tými kúskami hovädzej sviečkovej pri-
pravenej na grile s cuketou, baklažánom,
kuriatkami a cherry rajčinami podávané
na ľadovom šaláte a prevoňané scotch
whisky  (13,90 €). Veľmi chutné.
Towers okrem jedál pre dospelákov
ponúka aj detské jedlá - dali  sme si
Kurací rezeň z hranolkami (3,20 €) a
chutil bez výhrad.
Musíme zdôrazniť, že na svoje si tu
prídu aj milovníci miešaných nápojov -
v ponuke sú coctaily mätové, jablkové,
hruškové, citrónové, pomarančové, ana-
násové, s lesným ovocím, ale aj na žela-
nie. Stoja od 4,50 do 6,00 €.
Po opakovaných návštevách Towers
sme odcházali vždy spokojní. S kuchy-
ňou aj s obsluhou. Keďže Tri veže zatiaľ
nie sú obývané, bude mať táto reštaurá-
cia zrejme problém nájsť si stálych
zákazníkov. Z autobusovej stanice je
dnes síce len zastávka prímestských
autobusov, tu však veľa hostí asi nenáj-
de. Ako aj ceny naznačujú, Towers totiž
nie je ľudová reštaurácia.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta
Inšpektori sa počas jednej z kontrol
zamerali aj na zaokrúhľovanie cien
pri duálnom zobrazovaní. Na kon-
trole boli 14. mája 2009 v prevádzke
Športové oblečenie PUMA v Avion
Shopping Parku na Ivanskej ceste.
V priamej ponuke pre spotrebiteľa
našli spolu 16 druhov výrobkov, ktoré
nemali správne zaokrúhlené ceny pri
duálnom zobrazení. Podľa pravidiel
osobitného predpisu a ceny v informa-
tívnej mene Sk neboli zaokrúhlené na
dve desatinné miesta. 
Inšpektori ďalej riešili aj reklamáciu
spotrebiteľa z Pezinka na nedostatky
kúpených tenisiek PUMA v hodnote
76 eur, pretože jeho reklamácia zo dňa
24. februára 2009 nebola uznaná,
navyše nebolo predložené odborné
posúdenie reklamovaného výrobku.
Správny orgán uložil v tomto prípade
pokutu 500 eur.
Pokiaľ ide o 16 druhov výrobkov, ktoré
nemali správne zaokrúhlené ceny pri
duálnom zobrazení - na pánskej športo-
vej obuvi L.I.F.T. Racer  za 75 eur bola
napríklad uvedená cena v Sk - 2259,
správna cena po prepočte pritom mala
byť 2259,45, a pri pánskej športovej

obuvi Ilmostro Linen za 100 eur bola
cena v korunách uvedená vo výške
3013, hoci  správna cena mala byť
3012,60 Sk. 
Na základe týchto zistení spoločnosti
zaslali oznámenie o začatí správneho
konania. Prevádzkovateľ predajne sa
vyjadril, že zistené nedostatky týkajúce
sa nesprávneho zaokrúhľovania cien
ihneď odstránil. Reklamácia bola
následne riešená v prospech spotrebite-
ľa, a to vrátením kúpnej ceny reklamo-
vaného výrobku, o čom priložil pre-
vádzkovateľ aj doklad ako prílohu
svojho vyjadrenia.
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inš-
pekcie dospel k záveru, že protiprávny
skutkový stav bol zo strany SOI spo-
ľahlivo preukázaný, čo nespochybnil
ani samotný prevádzkovateľ. Podľa
SOI následné odstránenie zisteného
nedostatku v duálnom zobrazení cien
pri 16 druhoch výrobkov nezbavuje
účastníka konania zodpovednosti za
protiprávne konanie zistené v čase
kontroly. Platnou menou v Slovenskej

republike je od 1. januára 2009 euro.
Pri prepočítavaní cien, súm na zaplate-
nie a iných finančných hodnôt je
možné použiť len jediný kurz - tzv.
konverzný kurz (1 € = 30,1260 Sk). 
Konverzný kurz bol určený ako koe-
ficient so šiestimi číslicami. Toto pra-
vidlo bolo určené na európskej úrov-
ni. Po zavedení eura ako oficiálnej
meny sa v duálnom zobrazovaní cien
povinne pokračuje do konca roku
2009. Prevádzkovateľ mal a naďalej
aj má povinnosť zobrazovať ceny
duálne, čiže zároveň v hlavnej mene
euro a tiež v informatívnej mene Sk v
súlade s pravidlami podľa osobitných
predpisov. 
Zaokrúhľovanie a uvádzanie cien kon-
vertovaných z eur na Sk, či už predaj-
ných alebo jednotkových cien, nie je
zákonom presne stanovené, ale podľa
platnej legislatívy EU sa má postupo-
vať buď podľa národnej legislatívy
alebo zaužívanej praxe, čo pri informa-
tívnych cenách v Sk znamená zaokrúh-
ľovať minimálne na dve desatinné
miesta. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

VO VÝSTAVBE

NAJLEPŠIE
                  CENY V RUŽINOVE

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

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

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

Developer:           Financujúca banka:         Generálny dodávateľ:
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Parkovanie na

Trenčianskej je 

vraj len dočasné 
RUŽINOV
Na problémy s parkovaním na Tren-
čianskej ulici v okolí Rozadolu
poukázal náš čitateľ Dušan Tudík.
Mestskej samospráve vyčíta, že na-
priek štvorpruhovej ceste je jeden
pruh tolerovaný na parkovanie. 
Čitateľ okrem iného píše, že ak už nie
je možné zabezpečiť jazdu po tejto
ulici vo všetkých štyroch pruhoch,
nech sa parkovanie zlegalizuje. „Pri
novej budove smerom na Bajkalskú
ulicu by v takom prípade mohlo byť
šikmé parkovanie a zmestilo by sa tam
oveľa viac áut,“ navrhuje Dušan Tudík.
Podľa neho by to bolo lepšie riešenie
„ako sa tváriť, že máme dva pruhy na
jazdu a pritom nevedieť zabezpečiť,
aby obidva boli plynulo prejazdné,“
dodal.
Magistrát uviedol, že súčasná doprav-
ná situácia na Trenčianskej ulici je „z
hľadiska budúcich investičných záme-
rov riešená dočasne“. V budúcnosti má
prísť k preorganizovaniu dopravy a
vybudovaní semaforov na križovat-
kách Trenčianska - Ružová dolina a
Trenčianska - Priemyselná.  Stanica
mestskej polície Ružinov má zabezpe-
čiť v tejto lokalite hliadky, aby nedo-
chádzalo k opakovanému páchaniu
dopravných priestupkov. Mesto preto
nesúhlasí s návrhom zmeny dopravné-
ho značenia na Trenčianskej ulici tak,
aby bola dvojpruhová s postranným
parkovaním na komunikácii. (rob)

Opraviť treba 

aj zničenú Ulicu 

29. augusta
STARÉ MESTO
Tohtoročné opravy niektorých brati-
slavských ciest sa stretli s kladným
ohlasom u obyvateľov. Stále však
zostáva veľa komunikácii, ktoré
volajú po opravách.
Tvrdí to aj náš čitateľ Karol Németh,
ktorý však súčasne upozorňuje na
frekventovanú cestu v centre mesta,
ktorá vyzerá akoby zabudnutá: „Je to
nádhera jazdiť po vynovených uli-
ciach. Chcel by som však poukázať aj
na ulicu, ktorej by sa mala oprava
dotknúť čo najskôr, lebo je už v katas-
trofálnom stave. Ide o Ulicu 29.
augusta, na, ktorej sa počas dažďa pri
Medickej záhrade tvoria kaluže vody
a prechádzajúce autá ohrozujú chod-
cov prúdmi špinavej vody. Povrch
ulice je popraskaný, zvlnený, miesta-
mi aj poplátaný, nutne by potreboval
obnovu. Týka sa to aj chodníkov,
ktoré sú síce pravidelne čistené, ale na
niektorých miestach si už pýtajú
údržbu.“
S otázkou, kedy príde na rad aj spomí-
naná ulica v centre mesta, sme sa obrá-
tili na magistrát, z ktorého prišla nasle-
dujúca odpoveď: „Oddelenie cestného
hospodárstva, aj Generálny investor
Bratislava budú až po schválení roz-
počtu, pravdepodobne v decembri,
vedieť viac, teda aj to, ktoré komuniká-
cie sa budú budúci rok opravovať.“
Podľa magistrátu bude všetko závisieť
od financií. (brn)

Staromestská samospráva osadí pred

budovu múzea sochu T. G. Masaryka
STARÉ MESTO
Staromestská samospráva by mala
nahradiť prázdny pylón pred budo-
vou Slovenského národného múzea
sochou prvého československého
prezidenta Tomáša Garriguea
Masaryka. Informoval o tom staros-
ta Starého Mesta Andrej Petrek s
tým, že socha bude súčasťou Pamät-
níka česko-slovenskej štátnosti, z
ktorého na Vajanského nábreží zos-
tala iba pamätná tabuľa.
Malo by ísť o kópiu bronzovej sochy
prezidenta Masaryka v nadživotnej
veľkosti od českého sochára Ladislava
Šalouna (1870-1946), ktorá pôvodné
stála v hale Zemskej banky na dnešnej
Gorkého ulici a v súčasnosti sa nachá-
dza v depozite Mestského múzea v
Bratislave.
Socha je vysoká asi 2,2 metra, osadená
by mala byť na podstavci, ktorý by
nemal prevýšiť 2 metre. Náklady na
odstránenie pylónu, odliatie kópie
sochy a jej inštaláciu na novom pod-
stavci sa odhadujú na 16,5-tisíc €. Sta-
romestská samospráva by chcela sochu
slávnostne odhaliť 7. marca 2010, keď
uplynie 160 rokov od narodenia T. G.
Masaryka. (pol)

FOTO - Slavo Polanský

Robia neporiadok, zaberajú aj chodníky
NOVÉ MESTO
Čitateľka Eva Krautschneider sa na
nás obrátila so sťažnosťou na znečis-
ťovanie verejnej komunikácie a
chodníkov, ale aj na parkovanie áut,
počas výstavby domov na území bý-
valých vinohradov v lokalite Sliač-
skej ulice.
Čitateľka píše, že ulica je často nepre-
jazdná aj pre autobusovú linku. „Pra-
covníci stavieb kvôli tomu, aby nemu-
seli pešo prejsť pár metrov, zaparkujú
svoje osobné vozidlá na chodníku pri
stavbe tak, že keď sa privezie materiál
na stavby, kamióny musia stáť upro-
stred cesty a tá sa stane neprejazdnou,“
tvrdí E.  Krautschneider. O problémoch
chodcov je v tomto prípade asi  zbytoč-
né hovoriť. „Chodia v blate a špine, o

jedenapolmetrovom bezpečnom chod-
níku môžu iba snívať.“ Čitateľka sa
preto pýta, či  pre mestskú políciu je
také ťažké skontrolovať tento stav a
urobiť nápravu: „Dať napríklad zákaz
státia na tento úsek, či nariadiť pravi-
delné čistenie komunikácie, aby sme
mohli chodiť domov ako ľudia,“ dodá-
va čitateľka.
Z novomestského miestneho úradu
nám napísali, že sťažnosť dostali a
„vedúci oddelenia verejného poriadku
ju 29. októbra postúpil na riešenie
kompetentným inštitúciám. Predo-
všetkým na bratislavský magistrát,
ktorý požiadal o zabezpečenie pravi-
delného čistenia Sliačskej ulice,
keďže tá je v správe magistrátu,“ píše
miestny úrad. 

Podľa hovorkyne Alžbety Klesnilovej
vedúci oddelenia verejného poriadku
oslovil aj veliteľa mestskej polície.
Požiadal ho, aby zapracoval do hliad-
kovej činnosti kontrolu uvedenej ko-
munikácie a o dôrazný postih priestup-
kov. Sťažnosť poslal aj novomestské-
mu miestnemu kontrolórovi a investič-
nému oddeleniu.
Z vyjadrenia, ktoré poslala mestská
polícia, okrsková stanica Nové Mesto sa
problémom, ktoré opísala čitateľka, pra-
videlne   venuje. „Porušovania, o kto-
rých čitateľka píše, môže pokojne tele-
fonicky nahlásiť operačnému pracovní-
kovi našej OS Mestskej polície Nové
Mesto a ten prostredníctvom najbližšej
hliadky zariadi nápravu,“ napísal hovor-
ca mestskej polície Peter Pleva. (rob)

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

Žalúzie, sietky, rolety
� priamo od výrobcu 
� sprostredkovanie predaja 

živnostníkom a firmám
tel: 0907 774 917

e-mail: hol-mont@post.sk

´ DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ
STAROSTLIVOSŤ

A DOMÁCA REHABILITÁCIA
www.harr is . sk
t e l .  6 2 2 4  5 6 0 7

Prijmeme na dohodu: sestry,
fyzioterapeutky a zdravotné asistentky

AGS Anti Graffiti System
Bimax, s.r.o.

kontakt: bimax@bimax.sk tel: 0903 322 514
Ochrana budovy proti sprejerom, olejom, plesniam,
špine, riasam. Naše produkty sa hodia na: mramor,
granit, vápenec, pieskovcová farba, tehla, prirodze-
né skaly, betón, keramické dlaždice, bridlice.

O č i s t í m e  u ž  z n e č i s t e n é  p l o c h y !

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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Pred Hlavnou

stanicou je stále

strašný zápach
STARÉ MESTO
Nekultúrne a nereprezentatívne pro-
stredie na bratislavskej Hlavnej sta-
nici je stále terčom nespokojnosti.
Občania poukazujú na to, že prostre-
die, najmä pred stanicou, je hanbou
mesta a osobitne pre zahraničných
turistov nedôstojným vstupom.
Na redakciu Bratislavských novín sa
obrátil aj čitateľ Peter Sloboda. Ten
napísal, ako dochádza do Bratislavy a
denne vidí a cíti neskutočný zápach pred
Hlavnou stanicou, aj na mieste nástupiš-
ťa trolejbusov. „Škoda, že vám tieto pa-
chy od exkrementov a výkalov nie je
možné poslať v prílohe. Takéto privíta-
nie cítia vo dne i v noci nielen domáci
návštevníci, ale aj ľudia zo zahraničia.“
Existujúci projekt Predstaničného ná-
mestia od súkromnej spoločnosti už
dlhšie stagnuje, stavebný úrad dokonca
nedávno prerušil územné konanie pre
vznesené námietky zainteresovaných
strán. 
Miestny úrad Staré Mesto podľa svojho
vyjadrenia chápe nedočkavosť ľudí,
ktorí denne prechádzajú Predstaničným
námestím. „Rovnako ako ich, aj pred-
staviteľov Starého Mesta by potešilo,
keby táto vstupná brána do hlavného
mesta SR nebola taká zahanbujúca. Nie
je však v našich silách urýchliť celý pro-
ces,“ tvrdí sa vo vyhlásení.
Úrad pripomína, že v júni 2009 bolo
zvolané stretnutie účastníkov územného
konania, kde sa prerokovala žiadosť
spoločnosti IPR Slovakia na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení
stavby „Predstaničný priestor hlavnej
stanice ŽSR v Bratislave“ vrátane nové-
ho dopravného riešenia na uliciach
Pražská, Žabotova, Šancová a Štefano-
vičova. Podľa miestneho úradu mnohí
využili stretnutie na vznesenie námie-
tok, z ktorých niektoré majú až 20 strán.
Stavebný úrad ich vyhodnotil a územné
konanie zatiaľ prerušil. 
„Konanie bude prerušené, kým staveb-
ný úrad nedostane stanoviská dotknu-
tých orgánov, ku ktorým smerovali
námietky účastníkov územného kona-
nia,“ uviedol miestny úrad. (rob)

Reklama z domu

na Špitálskej 

je už odstránená
STARÉ MESTO
Veľkoplošná reklama, ktorá zakrýva-
la celú fasádu domu na Špitálskej 27,
je konečne odstránená. Bratislavské
noviny upozornili na nelegálnu rekla-
mu pred tromi týždňami, v článku
pod názvom Fasádu budovy na Špi-
tálskej ulici prekrýva reklama.
Staromestský stavebný úrad informo-
val, že v objekte na Špitálskej 25-27
urobil štátny stavebný dohľad 5.
novembra 2009. Tento termín bol sta-
vebný úrad povinný vopred písomne
ohlásiť právnickej či fyzickej osobe, u
ktorej ide tento dohľad urobiť. „V tom
čase však už na objekte nachádzajú-
com sa v pamiatkovej rezervácii re-
klamný nosič nebol,”  tvrdil úrad.
Podľa úradu zástupca spoločnosti Slov
inn, s.r.o., pracovníčku stavebného
úradu informoval, že reklamu demon-
tovali deň predtým, teda 4. novembra
2009. Stavebný úrad konštatuje, že bol
spáchaný správny delikt, a to tým, že
reklamný pútač bol inštalovaný na
objekt v pamiatkovej zóne bez staveb-
ného povolenia. Úrad v najbližších
dňoch oznámi spoločnosti Slov inn
začatie priestupkového konania, na
ktorom stanoví výšku pokuty.
Žiadosť o legalizáciu stavby musí
obsahovať súhlas vlastníka objektu s
reklamou, stanovisko pamiatkarov a z
hľadiska dopravnej bezpečnosti musí
situáciu posúdiť dopravný inšpektorát.
Ak sú stanoviská pozitívne, stavebný
úrad musí stavbu dodatočne legalizo-
vať. Ak sa však niektorý z oslovených
vyjadrí záporne, povolenie na legalizá-
ciu stavebný úrad nevydá.
Podľa obchodného registra je jediným
majiteľom a konateľom spoločnosti
Slov inn  Ing. Martin Borguľa, ktorý je
aj staromestským miestnym poslancom
za SMER-SD. 
Podľa hlavného architekta mesta Štefa-
na Šlachtu pravidlá na schvaľovanie a
umiestňovanie takýchto reklamných
zariadení neexistujú. Kompetencie sú
podľa neho roztrúsené medzi pamiat-
kové úrady, stavebné úrady mestských
častí a ďalšie inštitúcie. (rob)

Nad tunelom nad Staromestskou ulicou

by mohlo byť nové kultúrne centrum
STARÉ MESTO
Bratislavské noviny pokračujú v
uverejňovaní študentských a preddi-
plomových návrhov riešenia Staro-
mestskej ulice a jej okolia. Z piatich
návrhov sme vybrali tri, dnešný
návrh je v poradí druhý. 
Toto riešenie sa zaoberá objektom kul-
túrneho a informačného centra na rohu
Staromestskej a Kapucínskej ulice.
V predchádzajúcom vydaní Bratislav-
ských novín sme priniesli návrh štu-
dentského projektu autorky Márie Van-
kovej, teraz to je práca architektky
Kristíny Martoníkovej. Všetky uverej-
nené práce pritom vznikli pod vedením
profesora Vodrážku na Fakulte archi-
tektúry STU.
Návrh kultúrneho a informačného
centra je zasadený do atraktívnej polo-
hy Starého Mesta - v mieste, ktoré
spája pešie trasy turistov. Parcela sa
nachádza v časti mestskej pamiatkovej
rezervácie, kde bola v minulosti vodná
priekopa, ktorá patrila k hradbám mest-
ského opevnenia. 
Návrh predpokladá, že miesto v okolí
Staromestskej ulice dostane z urbanis-
tického hľadiska nový charakter, a to
najmä zapustením existujúcej dopravy
do tunela. V okolí hradieb sa tým
vytvorí pešia zóna. Tvar návrhu objek-
tu je pritom ovplyvnený charakterom
celého prostredia, do ktorého bol
umiestnený.
Pozostáva z dvoch tektonických hmôt,
ktorých tvar vychádza z pôvodnej
zástavby mesta. 
Tieto dve hmoty sú spojené na spoloč-
nej podnoži, a tým vytvárajú kompakt-
ný celok. Jedna časť objektu dopovedá
charakter zástavby na Kapucínskej
ulici, druhá vytvára v prostredí akúsi
pridanú hodnotu niečoho nového. V
objekte sú zahrnuté rôzne funkcie -

nachádza sa tu napríklad miesto na
prezentáciu histórie opevnenia mesta,
ako aj histórie Židovskej ulice, ďalej
sú tam priestory pre kaviarne, obchod-
né priestory, prednáškové a admini-
stratívne priestory, ktoré by slúžili
potrebám mesta, a je tu aj miesto pre
informačné centrum. 

Podľa architektky Kristíny Martoní-
kovej by nový komplexný objekt
posilnil sociálno-kultúrne aktivity a
väčšej pozornosti by sa dostalo aj
hradbovému fragmentu opevnenia,
ktoré toto riešenie pozdvihuje na vyš-
šiu úroveň. (brn, rob)

VIZUALIZÁCIE - K. Martoníková

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

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

KOMINÁRSTVO Ladislav Markech
Komenského 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

� vložkovanie komínov od spotrebičov na plynné 
a tuhé palivo

� výstavba nových viacvrstvých komínových systémov
� revízie komínov, predaj chemického čistiaceho

bloku Golden Flame

tel: 032 / 77 16 012, 0903 435 536

Faza02_BAn_252x118.indd 1 11/5/09 4:12:11 PM
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Bratislavskí vysokoškoláci 16. novembra 1989 v uliciach mesta

žiadali viac slobody, demokracie a reformu školského systému
BRATISLAVA
V pondelok 16. novembra 2009 uply-
nie 20 rokov od prvého vystúpenia
bratislavských vysokoškolákov za
slobodu slova, demokraciu a reformu
vysokého školstva. Od sviečkovej
manifestácie v marci 1988 išlo o prvé
verejné občianske vystúpenie na Slo-
vensku.
Vo štvrtok 16. novembra 1989 v podve-
čer sa na Mierovom námestí v Bratisla-
ve zišlo 200 - 300 bratislavských vyso-
koškolákov, aby v predvečer 50. výročia
zásahu polície a wehrmachtu proti praž-
ským študentom verejne vyjadrili svoje
názory a túžby.
„Myšlienka zorganizovať študentskú
protestnú akciu vznikla počas stretnutí
pred Justičným palácom, kde súdili čle-
nov tzv. bratislavskej päťky. Tam sa po-
čas súdnych pojednávaní schádzali de-
siatky ľudí, aby ich aspoň symbolicky
podporili. Medzi prítomnými vysoko-
školákmi silnelo odhodlanie prejaviť
nespokojnosť s vtedajším režimom aj
výraznejšie. Hľadal sa vhodný termín a
výber padol na predvečer Medzinárod-
ného dňa študentov,” spomína jeden z
účastníkov pochodu Milan Novotný,

vtedy poslucháč 3. ročníka Filozofickej
fakulty UK.
Informácia o zhromaždení sa rýchlo
rozšírila najmä medzi študentmi filozo-
fickej fakulty, na Mierko však prišli aj
študenti iných bratislavských fakúlt.
Kým študenti na námestí dospievali štu-
dentskú a štátnu hymnu, objavili sa prí-
slušníci a vozidlá Zboru národnej bez-
pečnosti.
„Prišlo sa asi 20 policajtov v asi 6
autách. Rozostavili sa tak, aby nám
ostala iba jediná možnosť, ako opustiť
námestie, a to vstupom do podchodu
pod námestím. Situácia sa príchodom
policajtov začala vyostrovať, ale aj spre-
hľadňovať. Nebolo nás zasa až tak
málo, aby s nami 20 policajtov pohlo.
Na druhej strane sme netušili, či neprídu
ďalší, resp. či nepríde nejaká jednotka
rýchleho nasadenia,” spomína ďalší  z
účastníkov pochodu - Pavol Krempa-
ský, vtedy poslucháč 4. ročníka FF UK.
Študenti sa pochytali za ruky a vybrali
sa na Hviezdoslavovo námestie, kde
pred poldruha rokom vtedajšia moc
vodnými delami rozohnala manifestáciu
veriacich. Cestou skandovali: Slobodu
slova!, Nechceme reaktor!, Chceme

vidieť reformy!, Chceme školy pre všet-
kých!, Demokraciu, demokraciu!, Slo-
bodu bratislavskej päťke!. Niektorí oko-
loidúci sa odvracali, iní naopak študen-
tov podporili, niektorí sa dokonca prida-
li. Na Hviezdoslavovom námestí vyso-
koškoláci vytvorili kruh a opäť zaspie-
vali študentskú hymnu a skandovali:
My chceme slobodu!
Pochod ďalej spontánne pokračoval k
Pamätníku československej štátnosti a
odtiaľ k budove Univerzity Komenské-
ho, kde ruskí okupanti v roku 1968
zastrelili Danku Košanovú. Cieľom po-
chodu sa napokon stala budova minis-
terstva školstva na Suvorovovej ulici.
Celý priebeh pochodu snímala kamera
ČST, pred budovou ministerstva oslovil
študentov redaktor Pavel Jacz. Tí tak
dostali možnosť na kameru povedať, čo
žiadajú - od zohľadnenia požiadaviek
študentov pri reforme školstva, cez plu-
ralizmus mládežníckych organizácií až
po pravdu o minulosti a súčasnosti. V
tom čase z oboch strán ulicu uzavreli
príslušníci ZNB s bielymi pelendrekmi
v rukách. Keď z budovy ministerstva
vyšiel tajomník UV KSS Gejza Šlapka
v sprievode riaditeľa odboru vysokých

škôl ministerstvo školstva Jána Porvaz-
níka, pre bezpečnostné sily to bol signál,
aby sa stiahli.
Súdruhovia začali so študentmi diskuto-
vať - odmietali však hovoriť na ulici,
ponúkli im, aby si spomedzi seba zvoli-
li zástupcov a tí prišli na druhý deň ráno
alebo v pondelok na ministerstvo pred-
ložiť svoje požiadavky. K tomu však už
nedošlo - v piatok 17. novembra 1989
potlačili v Prahe v študentský pochod a
revolučná špirála sa rozkrútila.
O bratislavskom pochode  vysokoškolá-
kov v ten večer informovala Českoslo-
venská televízia v relácii Aktuality,
správu o pochode odvysielala Slobodná
Európa aj Hlas Ameriky. Napriek prí-
sľubu súdruha Šlapku, že študentom sa
nič nestane, vedenie filozofickej fakulty
sa na druhý deň začalo zaoberať dôsled-
kami, aké vyvodí proti študentom, ktorí
sa na proteste zúčastnili, a ktorí sa vyja-
drovali pre televíziu. Rozhodnúť sa
malo v pondelok. K tomu však už,
našťastie, nedošlo.
Ťažko dnes povedať, aký by bol ďalší
osud účastníkov bratislavského pocho-
du 16. novembra, keby v piatok nedo-
šlo k pražskej masakre a vysokoškoláci

v celej krajine by nevstúpili do štrajku.
Bolo však prirodzené, že práve študen-
ti filozofickej fakulty, ktorí sa zúčastni-
li na štvrtkovom pochode, napísali v so-
botu 18. novembra 1989 list predsedovi
federálnej vlády Ladislavovi Adamco-
vi, kde ho žiadali o prešetrenie piatko-
vých udalostí na Národní tříde a potres-
tanie vinníkov. V pondelok 20. no-
vembra 1989 o 9.00 h tento list prečíta-
li vo foyer Univerzity Komenského na
Šafárikovom námestí, a tým odštarto-
vali štrajk študentov Filozofickej fakul-
ty UK a vznik študentského hnutia na
Slovensku.
Napriek tomu, že 16. november 1989
zostal v tieni toho nasledujúceho a
ďalších novembrových dní, faktom
zostáva, že v Bratislave sa vtedy našli
dve-tri stovky študentov, ktorí vyšli do
ulíc a nebáli sa nahlas žiadať slobodu
v neslobodnej krajine.

Radoslav Števčík,
vtedy poslucháč 2. ročníka FF UK a

účastník bratislavského pochodu
~     ~     ~

Záznam pochodu zo 16. novembra
1989 je so súhlasom STV zverejnený

na www.banoviny.sk

Faza02_BAn_252x118.indd 3 11/5/09 4:12:29 PM

Bratislavskí vysokoškoláci sa 16. novembra 1989 na Mierovom námestí pochytali za ruky a
vydali sa na pochod mestom až na Suvorovovu ulicu pred budovu ministerstva školstva,...

...kde žiadali školské reformy, slobodu, viac demokracie... Diskutovať s nimi prišiel tajomník
UV KSS Gejza Šlapka. FOTO - archív STV
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Avion plánuje

rozšíriť 

svoje centrum
RUŽINOV
Inter IKEA Centre Slovensko plánu-
je v spolupráci s predajcom nábytku
IKEA rozšíriť nákupné centrum
Avion Shopping Park.
Cieľom je najmä zvýšiť počet parkova-
cích miest. Developer okrem rozšírenia
bratislavského centra plánuje aj prena-
jať pozemok na Galvaniho ulici nájom-
covi, najmä obchodnému reťazcu. Nový
nájomca tak doplní lokalitu Avion
Shopping Park. ,,V najbližších rokoch
plánujeme vybudovať nákupné centrum
aj mimo Bratislavy,“ prezradil Pavel
Hradec, generálny riaditeľ spoločností
Inter IKEA Centre Česká republika a
Inter IKEA Centre Slovensko.
IKEA plánuje do troch rokov investo-
vať do rozvoja na Slovensku 100
miliónov eur, do Bratislavy spoločnosť
investuje 50 miliónov eur.  (brn)

Obchodný dom

Tesco bude mať

nový názov
STARÉ MESTO
Obchodný dom Tesco na Kamen-
nom námestí mení v týchto dňoch
svoje interiérové priestory. Obe prvé
poschodia dvoch budov sú po troch
mesiacoch rekonštrukcie opäť plne
prístupné zákazníkom.
Obchodný dom navyše pripravuje od
budúceho roku nový názov - My Brati-
slava. Súvisieť má s novou koncepciou
reťazca, najmä pokiaľ ide o odievanie a
módu. Spoločnosť chce okrem zväčše-
ných priestorov uviesť do predaja aj
nové svetoznáme exkluzívne značky a
módu pre mladých. Konkrétne náklady
na obnovu nechce Tesco zverejňovať,
ide vraj o niekoľko miliónov eur.
Spoločnosť Tesco Stores vlastní pod-
statnú časť budovy a pozemkov pod
budovami na Kamennom námestí.
Podľa vedenia spoločnosti sa chce v
budúcnosti snažiť aj o rozvoj okolia
obchodného domu, konkrétne plány
však neuviedlo. (rob)

Pri Klepáči 

by mal vyrásť

nový sad
NOVÉ MESTO
Poslednú októbrovú sobotu sa na
Mlyne Klepáč zišlo takmer dvadsať
dobrovoľníkov, aby v areáli vysadili
stromy a desiatky kríkov. Obnovili
tak tradíciu ovocného sadu, ktorý
bol v areáli Klepáča aj v minulosti. 
Nové orechy, slivky, hrušky či jablone
poskytnú v lete tieň, ríbezle, ostružiny,
ale aj pár koreňov viniča a ďalšie jedlé
kroviny zase ponúknu vitamínovú
bombu najmä malým návštevníkom
Klepáča a vytvoria prirodzenú bariéru
medzi pozemkom a potokom Vydrica.
Stromy a kríky vysadili pri Mlyne Kle-
páč v rámci projektu Praktické realizá-
cie zdravých jedlých záhrad v školách
a komunitách, ktorý koordinuje
občianske združenie Jablonka. Každú
sobotu a nedeľu ponúka Mlyn Klepáč
návštevníkom Železnej studienky prí-
ležitosť prispieť na dokončenie jeho
rekonštrukcie a za odmenu si vychut-
nať čaj alebo kávu pri krbe s výhľadom
na točiace sa mlynské koleso.
Mlyn Klepáč je s dvestopäťdesiatroč-
nou históriou posledným zachova-
ným mlynom na bratislavskej Želez-
nej studienke. Jeho majiteľka, Ľud-
mila Sedlárová-Rabanová, venovala
svoj majetok deťom a mladým ľu-
ďom z Bratislavy i okolia ako základ-
ňu v prírode. Klepáč je stavbou, ktorá
rešpektuje pôvodnú architektúru a
zachováva pôvodné stavebné a tech-
nické prvky. Peter Robl

Replika Mosta Fr. Jozefa je vítaná, bol

by to však najkomplikovanejší variant
STARÉ MESTO
Oprava a ďalší osud Starého mosta
vyvolávajú diskusiu v odbornej i laic-
kej verejnosti. Čoraz častejšie dokon-
ca zaznievajú hlasy vyzývajúce na
zhotovenie presnej repliky starého
Mosta Františka Jozefa, čím by sa
podľa nich určite zvýšila jeho atrak-
tivita - najmä z hľadiska turistického
ruchu.
Podľa názorov niektorých čitateľov je
historické centrum hlavného mesta
malé a mnohé historické pamiatky sú
znehodnotené, alebo dávno stratené.
Čitateľ Kamil Kakaš si napríklad myslí,
že turisti neprídu do Bratislavy kvôli
kockám v podobe rôznych obchodných
a nákupných komplexov, ale najmä
kvôli histórii samotného mesta a jeho
objektom. Preto je podľa neho škoda
vzdať sa Mosta Františka Jozefa, keď tu
kedysi skutočne bol a tvoril súčasť
mesta.
Starosta Starého Mesta Andrej Petrek
sa ako bývalý pamiatkar domnieva, že
na Starom moste by bolo vhodné

zachovať historickú vrstevnatosť, čiže
originál tých častí, ktoré vznikli za
Rakúsko-Uhorska, aj tých, ktoré vznik-
li v období 2. svetovej vojny. Myslí si,
že možnosti sú dve - prvá je most zre-
parovať, aby mohol byť užívaný v tom
tvare, ako je. Druhá možnosť spočíva v
prestavbe a vypustení jedného piliera a
zvýšení mostovky. „Obávam sa však,
že v takom prípade technické podmien-
ky neumožnia, aby sa most vrátil do
podoby z čias Rakúsko-Uhorska, teda s
oblúkovým poľom v strede mosta,“
konštatuje starosta Andrej Petrek.
Hovorca Ministerstva kultúry SR Jozef
Bednár nám zaslal stanovisko, v kto-
rom okrem iného píše: „MK SR sa sto-
tožňuje s ideou obnovy pôvodného
mosta, rozhodovaciu právomoc v
prvom stupni má však príslušný prvo-
stupňový orgán štátnej správy, a tým je
Krajský pamiatkový úrad Bratislava.“
Dodal, že ak by chcel vlastník finančnú
dotáciu, môže požiadať MK SR o účasť
v grantovom programe Obnovme si
svoj dom, alebo využiť príslušné štruk-

turálne fondy. Podľa riaditeľa krajského
pamiatkového úradu Petra Jurkoviča, v
prípade že by sa investor, resp. vlastník
mosta rozhodol pre stavbu repliky
pôvodného historického Mosta Františ-
ka Jozefa, úrad by nemal námietky.
„Osobne by som privítal, keď sa obno-
va mosta uberala touto cestou“, uviedol
Peter Jurkovič.
Hlavný inžinier projektu obnovy Staré-
ho mosta Miroslav Maťaščík zo spoloč-
nosti Alfa 04 uviedol, že na začiatku
analyzovali aj variant „Franz Josef“.
Tvrdí však, že tento variant má najhor-
šie úžitkové parametre, bol by najkom-
plikovanejšie montovateľný a vyšiel by
najdrahšie. Tvar mosta nemôže byť
podľa neho výsledkom rozmaru projek-
tanta, ale výsledkom konštrukčnej logi-
ky diela. „Tvar mosta za čias Františka
Jozefa bol limitovaný vtedajšou úrov-
ňou vedomostí o mostnej profesii, kva-
litou vtedajších materiálov či úrovňou
montážnej techniky,“ uviedol M.
Maťaščík. (rob)

FOTO - archív
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Webstránky župy a mesta sú strieborné
BRATISLAVA
Súťaž Zlatý erb hodnotí najlepšie
webové stránky a Bratislava či Bra-
tislavský samosprávny kraj sa v nich
nestratili ani v roku 2009.
V celoslovenskej prehliadke získali
internetové stránky Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) aj samot-

nej Bratislavy druhé miesta. Portál
ponúka informácie o regióne, jeho cha-
rakteristiky, mapy, Geografický infor-
mačný systém s 3D modelom Brati-
slavského kraja. Pred rokom stránka
súťaž vyhrala. 
Zabodovala aj internetová stránka Bra-
tislavy, ktorá získala druhú priečku v

súťaži miest a mestských častí. Hlavné
mesto je držiteľom troch cien Grand
Prix a súčasne aj nositeľom ocenenia
EuroCrest za najlepšiu internetovú
stránku miest, obcí a regiónov v rokoch
2005, 2008 a 2009. V Zlatom erbe má
sedem zlatých a dve strieborné ocene-
nia. (mm)
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pri nákupe od 50,–EUR10,–€

MEGA NÁKUPY 
V NAJVÄČŠÍCH
ŠPORTOVÝCH 
PREDAJNIACH
V RAKÚSKU!

1150 Viedeň, „vonkajšia strana“ Mariahilfer Str., 138

2331 Vösendorf, križovatka ulíc Triester/Altmannsd. Str.

1210 Viedeň, Seyringerstr./na úrovni Wagramer Str.

INTERSPORT EYBL. 10 eybl obchodných domov. 14 eybl obchodov. Po celom Rakúsku. www.eybl.at

EYBL-09-274B Anzeige Slowakei.indd 1 02.11.2009 14:44:11 Uhr

Ministerstvo životného prostredia SR upustilo
od požiadavky vypracovania správy
o hodnotení navrhovanej činnosti 

Výroba betónových zmesí pre
polyfunkčné územie Lamačská

brána, ktorej navrhovateľom je Bory
Mall, a.s., Krížková 9, 811 04 Bratislava 
V ďalších krokoch procesu posudzovania bude
správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej
činnosti. Do zámeru je možné nahliadnuť, robiť
si z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné nákla-
dy zhotoviť kópie v dňoch od 29. 10. do 27.
11. 2009 na prízemí Magistrátu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Prima-
ciálne námestie 1, v priestoroch Služieb obča-
nom/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 doru-
čiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Brati-
slava 1 najneskôr do 27. 11. 2009.

Je nezávislým poslancom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Angažoval sa za zachovanie škôlky a zníženie výstavby na Letnej a za nesta-
vanie v parku na Račianskom Mýte.

Pracuje s mládežou a jeho posledným projektom je vytvorenie Informač-
ného centra mladých na Račianskej ulici.

Stál pri vzniku občianskeho združenia Za Bratislavu - Nové Mesto, ktoré-
ho cieľom je umožniť občanom mestskej časti presadiť svoje návrhy, pred-
stavy a pripomienky na komunálnej úrovni.

Pripravil návrhy všeobecnozáväzných nariadení mestskej časti o zákaze
pitia alkoholu na verejnosti a o obmedzení hlučnosti stavebných prác. 

Zaangažoval miestnu komunitu a vytvoril detské ihrisko na Nobelovej.
Pre seniorov vytvoril vzdelávacie centrum v knižnici na Pionierskej ulici.

Je jediným nezávislým kandidátom na poslanca Bratislavského samo-
správneho kraja v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Volebný obvod 4, kandidát na poslanca za mestskú časť Bratislava - Nové Mesto

19
Mgr. Rudolf KUSÝ 

33 rokov

Nežná  revolúcia
sa začala
v Bratislave  
17. november 1989, ktorý sa obvykle spo-
mína výlučne s Prahou, sa začal v Brati-
slave. Len o deň skôr. Na Mierovom sa
zhromaždilo vyše 300 bratislavských štu-
dentov, ktorí sa v sprievode Verejnej bez-
pečnosti vydali naprieč Bratislavou k
Ministerstvu školstva. Na schodoch sa
stretli s Gejzom Šlapkom, ideologickým
tajomníkom Komunistickej strany Slo-
venska, s ktorým diskutoval. Pokračovať v
tom však už nebolo kedy.
Následné udalosti priniesli zmeny. Politic-
ký systém založený na straníckosti však vo
svojej podstate ostal rovnaký. Až na to, že
vládu jednej strany nahradila vláda strán
viacerých. Politikárčenie, korupcia, klien-
telizmus, obsadzovanie pozícií stranícky-
mi kádrami. To všetko je súčasťou straníc-
keho systému bez ohľadu na farbu trička.
Znižuje sa kredit strán, aj počet členov.
Strany sú stále viac len lobistickými sku-
pinami dôležitých sponzorov. Je to zlé, ale
pochopiteľné. Strana potrebuje na svoje
fungovanie peniaze, a keď firma stranu
podporí, očakáva, že sa jej to vráti. A mno-
honásobne. Prečo by to inak robila? 
Kríza straníckeho systému však zároveň
znižuje volebnú účasť a zvyšuje sklamanie
a nespokojnosť ľudí s politikou. Po 20
rokoch je potrebná skutočná zmena poli-
tického systému. Tú Bratislave v uplynu-
lých dňoch predstavila občianska skupina
PRIAMA DEMOKRACIA z Nemecka.
Spolu s bratislavským partnerom, občian-
skym združením AGORA. 
Alternatívu straníckemu systému možno
vyjadriť jednou vetou: Viac demokracie a
viac osobnej zodpovednosti poslancov.
Viac demokracie znamená urobiť všetko
pre to, aby sa úloha občana neobmedzila
na to, či si zvolí vo voľbách modrého, čer-
veného, zeleného alebo hnedého kandidá-
ta. Kandidáta, ktorý bude štyri roky prak-
ticky nezosaditeľný a reálne sa bude zod-
povedať len svojej strane. Viac demokra-
cie znamená umožniť ľuďom vyjadrovať
sa k najzávažnejším otázkam v miestnych
referendách. Viac demokracie znamená
nutnosť poslanca s ľuďmi pravidelne
komunikovať a pýtať sa ich na názor.
Viac osobnej zodpovednosti poslanca zna-
mená predovšetkým imperatívny mandát.
Keď poslanec je skutočným hlasom voli-
čov. Riadi sa ich pokynmi, je im zodpoved-
ný a je nimi aj odvolateľný. Voličmi, nie
stranami.
Bratislava je otvorená novým myšlienkam.
Viac na www.priamademokracia.sk

Mgr. Rudolf Kusý
člen občianskeho združenia AGORA

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

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

•Prístup 24 hodín denne
•Osobný alarm

www.selfstorage.sk
tel. 0800 500 951

PRENAJMITE SI SKLAD

Navrhovateľ ŽP EKO QELET, a.s.,
Československej armády 1694, Martin

predložil zámer
Zariadenie na zber druhotných surovín

- lokalita Bratislava - Petržalka
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
29. 10. do 19. 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 sta-
novisko doručiť Obvodnému úradu životného
prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33
Bratislava 4 do 19. 11. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
3689/8 v lokalite na Kopčianskej ulici, k. ú. a MČ Bra-
tislava - Petržalka, územný obvod Bratislava V.
Areál sa nachádza v priemyselnom areáli mestskej
časti na rohu križovatky Kopčianska a Bratská blíz-
ko železničnej trate a frekventovanej komunikácie
Panónska. Účelom navrhovaného zámeru je obno-
venie existujúceho zariadenia (z dôvodu ukončenia
platnosti súhlasu) na prevádzkovanie zariadenia na
zber dopadov. Do priestorov zberne budú dováža-
né nie nebezpečné odpady, ktoré budú vykupované
a dočasne uskladnené v areáli a vo veľkokapacit-
ných kontajneroch až do doby naplnenia kapacity
zberne. Priebežne bude vykonávaný odvoz odpadov
tak, aby nedošlo k preplneniu kapacity zariadenia.
Kapacita zariadenia bude 3000t druhotných suro-
vín ročne.
Predpokladaný termín začatia: cca 11/2006
Predpokladaný termín ukončenia: cca 04/2009

Navrhovateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,
Mlynské Nivy 45, Bratislava predložil zámer 
Diaľnica D1 Bratislava - Trnava,

6-pruh + kolektory
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
29. 10. do 19. 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 Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratisla-
va 1 do 19. 11. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok v k. ú.
Vajnory, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, Berno-
lákovo, Veľký Biel, Malý Biel, Senec, Blatné, Igram,
Čataj, Cífer, Pác, Slovenská Nová Ves, Zeleneč,
Modranka a územnom obvode Bratislava III, Senec a
Trnava.
Účelom navrhovaného zámeru je prestavba diaľnice
na 6-pruh spolu s výstavbou kolektorov (súbežných
ciest dvojpruhových, jednosmerných), z dôvodov
naplnenia kapacity týchto úsekov a vybudovanie a pre-
stavba existujúcich diaľničných križovatiek na šírkové
usporiadanie diaľnice na 6-pruh. 
Novostavbu budú tvoriť súbežné komunikácie spolu s
mostnými objektmi na nich a výstavba nových mimoú-
rovňových križovatiek („Ivanka - sever“ a „Triblavina“).
Cieľom je zvýšenie dopravnej výkonnosti a zvýšenie
bezpečnosti diaľnice.
Predpokladaný termín začatia: cca 08/2011
Predpokladaný termín ukončenia: cca 06/2015

JEDINÝ NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
ZA BRATISLAVU - NOVÉ MESTO
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KARLOVA VES
NA ULICI STARÉ GRUNTY úrado-
vala zlodejka. V študentských ubytov-
niach si vyhliadla niekoľko izieb a
postupne z nich od októbra ukradla
rôzne osobné veci. Väčšinou išlo o
notebooky, peňaženky, mobilné telefó-
ny, prípadne doklady. Poškodení celko-
ve podali sedem trestných oznámení a
polícia už obvinila z trestného činu krá-
deže v jednočinnom súbehu s trestným
činom porušovania domovej slobody
29-ročnú Violu D. z okresu Galanta.
Celkovú škodu vyčíslili na  7133 eur.

ČUNOVO
NA HRANIČIARSKEJ ULICI 33-
ročný Mikuláš P. zo Senca prepadol
pred jednou z reštaurácií 57-ročného
muža. Lúpež sa stala v popoludňajších
hodinách a zlodej poškodeného obral o
peňaženku s približne 130 eurami.
Obvinený skončil vo väzbe, za lúpež
mu hrozí až osem rokov vo väzení. 

DÚBRAVKA
NA HARMINCOVEJ ULICI zistil
majiteľ BMW krádež svojho auta.
Polícia ihneď zareagovala, pozbierala
informácie o smere úniku zlodeja a
čoskoro bola úspešná. Ukradnuté
BMW spozorovali na diaľnici D2 sme-
rom na Malacky a neskôr ho zastavili
pri priemyselnom parku v smere na
Lozorno. Keď muža vyzvali, aby pred-
ložil papiere od auta, priznal, že žiadne
nemá. Chvíľku sa pokúšal o odpor, ale
policajti ho pomocou donucovacích
prostriedkov predviedli na oddelenie.
Išlo o 28-ročného muža, ktorému teraz
hrozí obvinenie z krádeže.

PETRŽALKA
NA FEDINOVEJ ULICI prepadli
záložňu. Spomínaná prevádzka je zrej-
me vďačným objektom pre zlodejov,
pretože podobná udalosť sa tu stala aj v
auguste. Neznámi páchatelia, dvaja
maskovaní muži, tentoraz tesne pred
deviatou hodinou dopoludnia vošli do
záložne, pričom jeden z nich mal krát-
ku guľovú zbraň, a žiadali od zamest-
nankýň peniaze. Zlodeji pravdepodob-
ne ukradli 12 000 eur, s ktorými ušli na
neznáme miesto. (mm)

Najlepšie varili

v hostinci 

pána Čižmárika
My, ktoré sme vyrastali na Dunaj-
skej ulici, vieme, že v priestoroch
Robotníckeho domu, terajšieho Bra-
tislavského bábkového divadla, až
do roku 1948 prevádzkoval hostinec
pán Čižmarič, pôvodom Srb.
Zámerne hovorím o hostinci, pretože
krčiem a krčmičiek v okolí bolo neúre-
kom: Albánska, Török, Podrum,
Kysucká, na Lazaretskej Poľovnícka,
na rohu ulíc Vuka Karadžíča a Dunaj-
skej Konská známa pravým konským
gulášom i roštenkou, na Továrenskej
ďalšia, kde sa schádzali po šichte
robotníci z Kablovky.
Hostinec s výbornou kuchyňou však
mal iba pán Čižmarič. Vychýrenou
špecialitou jeho manželky pani Jozefí-
ny boli šúľance, „naslano“, jeden ako
druhý, ani menší, ani kratší, ani hrubší,
ani tenší, proste ako podľa šablóny,
omastené domácou masťou a s do zla-
tova usmaženou cibuľkou, hojne posy-
pané údenou slaninkou. Na túto lahôd-
ku prichádzali v čase obeda úradníci z
banky, rozhlasáci z Jakubovho námes-
tia a dokonca aj podaktorí poslanci.
Manželia zamestnávali dve-tri slúžky,
krojované jednoduché dievčatá z oko-
lia Bratislavy. Vykonávali všetky
pomocné práce v kuchyni. Nad kvali-
tou jedál bdela rázna pani Jozefína
(stará mama Pavla Topoľského, vše-
stranne nadaného herca, známeho aj z
televízie).
Šenkoval pán majiteľ s dospelým
synom Vilom, absolventom hoteliér-
skej školy a zriedkakedy vypomáhal aj
starší Karol, ponevierajúco sa lenivo a
bez záujmu po šenku. Zriedkakedy
preto, lebo veľmi rád a často zvykol
pozerať na dno pohárikov a sem-tam z
kasy potiahol väčšiu sumu, za čo dostá-
val od otca „hubovú polievku“.
Manželia mali ešte ďalšie tri deti -
Alicu, moju najlepšiu priateľku a spolu-
žiačku zo Štefánikovej školy na Gröss-
lingovej ulici, Alexa, rovesníka nášho
brata Jurka, a Soňu, v tom čase batoľa.
Hlava rodiny, typický hostinský v
rokoch, strednej, zavalitej postavy, pre-
šedivelých, nakrátko ostrihaných vla-
sov, s „blajvasom“ za uchom, pri nose
vystupujúca bradavica veľkosti šošovi-
ce, s oceľovou prísnosťou v pohľade,
hromovým hlasom, s rukami širokými
ako lopaty, v ktorých dokázal naraz
odniesť dvanásť krígľov piva, s klátivou
chôdzou námorníka. To všetko zvyšo-
valo rešpekt z jeho prítomnosti v šenku.
Nám dievčatám z ulice naháňal nielen
strach, ale aj nás. A nie raz!!
Vstupom do hostinca ste sa ocitli vo
výčape plnom alkoholických výparov
a ťažkého cigaretového smogu, ktorý
sa dal krájať. Denne tu sedávali štam-
gasti pri pive a pri kartách. Na stoloch
pod krígľami boli biele hrubé keramic-
ké tanieriky, po ich obvode pán hostin-
ský atramentovou ceruzou - blajvasom
- značil počet vypitých pív. Štyri zvislé
čiarky prečiarknuté jednou vodorov-
nou znamenali päť vypitých. Platilo sa,
až keď hosť odchádzal a podčiarknutý
tanierik nahradil čistý.

Helena Kloudová-Jonášová
z knihy Dievčatá 

z Dunajskej ulice (2003)
(Pokračovanie nabudúce)

Namiesto pomníka už mala stáť vila
Prvá svetová vojna sa skončila v
polovici novembra 1918. Územie
Prešporka, dnešnej Bratislavy, nebo-
lo priamo vojnovými udalosťami
zasiahnuté, ale aj jeho obyvatelia
mesta pocítili následky vojny. Má-
loktorá rodina prežila vojnu bez
straty niektorého z príbuzných. 
Mnohé bohatšie rodiny boli finančne
zruinované, lebo vo viere, že Rakúsko-
Uhorsko bude po vojne na strane víťa-
zov, poskytli štátu vojnové pôžičky
(Kriegsanleihe) a tie boli po prehratej
vojne navždy stratené. Po vojne sa roz-
padla monarchia, mesto sa dostalo na
územie novovzniknutého Českoslo-
venska. V starousadlíkoch to spôsobo-
valo chaos a odpor. Mnohí nevedeli,
ako sa rozhodnúť. Či sa stať občanmi
nového štátu, alebo sa vysťahovať.
Niektorí zvolili dobrovoľnú smrť.
Časť obyvateľov mesto opustila a v
nasledujúcich rokoch sa sem prisťaho-
valo nové obyvateľstvo, predovšetkým
z českých krajín.  Tí, čo tu ostali, sa
snažili postaviť synom mesta, ktorí sa
stali obeťami prvej svetovej vojny,
dôstojný pomník. No práve preto, že sa
postupne stávali vo svojom rodnom
meste menšinou, trvalo dlho, než sa k
stavbe pomníka pristúpilo. V roku
1925 vypracoval tunajší architekt
Franz Wimmer (1885-1953) návrh na
pomník, pre ktorý sa určilo miesto na
vyvýšenine nad mestom, pri ceste do
Horského parku. Už prv tam existoval
rezervoár pitnej vody, ktorý patril
mestskej vodárni. Na vrchole kopca
nad plošinkou, kde mal stáť pamätník,
bola vyhliadková veža s ozdobnou
železnou konštrukciou. 
Pamätník, ktorý Wimmer navrhol, mal
mať tvar obrovského sarkofágu, ktorý
akoby symbolicky obsahoval pozostat-
ky tých, ktorí padli v cudzine a boli
pochovaní v cudzej zemi. Kubus spočí-
va na chrbtoch kamenných zvierat,
ktoré sa všeobecne označujú ako levy,
ale predstavujú levice. Namiesto  pozo-
statkov nebohých je v „sarkofágu“ ulo-
žená smútočná oslavná báseň, ktorú
napísala sestra architekta Wimmera

pani Dora Wimmer-Helmár.  Kamenný
materiál na taký obrovský pomník bol
veľmi drahý. Mesto však vlastnilo
kamenné kvádre z rozobraného pod-
stavca súsošia Márie Terézie, ktoré
stálo v rokoch 1897 až 1922 na teraj-
šom Štúrovom námestí. 
Sochár Alojz Rigele kamenné kvádre
pretesal, vytesal z nich aj štyri postavy
levíc a ozdobné články, nápisy.  Nie-
ktoré kusy pôvodného podstavca sa
nedali použiť, lebo boli formované do
polkruhu. Tie použili ako lavičky pre
návštevníkov okolo nového pamätní-
ka. Pomník stavali viac ako štyri roky.
Na jeho tvorbe spolupracoval aj archi-
tekt Andrej Szönyi (pôvodne Zapletal,
1885-1968), pretože architekt Wimmer
sa často zdržiaval v zahraničí.
Po roku 1989, keď ešte boli Vodárne a
kanalizácie štátnym podnikom, označil
niekto vo vedení podniku pozemok pod
pomníkom aj v okolí pomníka obetí
padlých v prvej svetovej vojne za pre-
bytočný majetok, takže potom si ho

ktosi vyhliadol a dal si ho prideliť ako
predmet reštitúcie. Nový majiteľ v roku
2003 vyzval mesto, aby si „svoj“ pom-
ník z „jeho“ pozemku odpratalo. Na
mieste spomienky mala stáť vila zboha-
tlíka. Mesto odmietlo pomník presťa-
hovať inam a  pozemok sa stal opäť
majetkom štátu. Pritom ide o pozemok,
ktorý bol vždy majetkom mesta a do
štátneho majetku sa dostal len znárod-
nením mestskej vodárne v roku 1948. 
Dnešná Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť pozemok nedostala. Je stále v
správe Slovenského pozemkového
fondu. Dokedy? Nebolo by správne
vrátiť ho mestu? Alebo poskytnúť mu
ho za symbolické jedno euro? Aby
pomník padlých synov mesta nestál na
„cudzom“ pozemku tak, ako sú ich
hroby  v „cudzej“ zemi. Aj keď súčas-
ný pohľad z terasy na mesto je zne-
možnený nižšie postavenými vilami.
Dnes by už maliar Gustáv Winterstei-
ner  nemohol svoj obraz z roku 1937
zopakovať. Originál jeho obrazu je
uložený v zbierke Galérie mesta Bra-
tislavy. Štefan Holčík

FOTO - archív GMB

www.sherlock.sk
Akcia platí k vybraným 
modelom dverí do 18.12.2009.

RÝCHLO A KVALITNE

v BA 
5 pracovných dní od 

objednávky (pri vybraných 
povrchoch dverí).

CERTIFIKOVANÉ

DVERE

135 € len za

Infolinka: 02-16 888

2€

www.vbajan.sk
SeniorClub
Denný stacionár pre seniorov
/alzheimer, parkinson a iné/

Nerudova 85, Trnávka, BA
0911 025 167 www.seniorclub.sk

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173, 0915 400 714
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Zasekol sa vám trezor?



FUTBAL
Futbal vie byť niekedy krutý. Pre-
svedčili sa o tom futbalisti bratislav-
ského Slovana, ktorí v sobotňajšom
stretnutí s Ružomberkom odohrali
slušných 90 minút, vypracovali si
množstvo šancí, ale doplatili na
vlastnú nedisciplinovanosť a žalost-
nú koncovku. Naopak, víkend vyšiel
Petržalke, ktorá je asi z najhoršieho
vonku a v tabuľke sa šplhá do pokoj-
ného stredu.
Na Tehelnom poli stačilo málo a duel
mohol mať iný priebeh a najmä iný
výsledok. Domáci však postupne zaho-
dili aj to, čo sa zahodiť nedalo, a keď
prišiel Petrášov skrat a zbytočné vylú-
čenie, Ružomberok prvý raz trestal.
Dielo skazy potom dokonal Dosoudil,
ktorý v šestnástke naivne  fauloval
Lačného, pokutový kop a slovanistická
strata na vedúcu Žilinu je už štvorbo-
dová. Prehru neznášali zle len samotní
hráči a tréner Michal Hipp, ale najmä
fanúšikovia, ktorí dali hlasno najavo,
čo si o stretnutí myslia...
„Vypracovali sme si minimálne päť
gólových príležitostí, ale gól sme neda-
li. Futbal sa pritom hrá na góly,“ vzdy-
chol Michal Hipp a pokračoval: „Pred
stretnutím sme vedeli o zlepšujúcej sa
ružomberskej forme. Začali sme však
dobre, do tridsiatej minúty sme jedno-
značne dominovali. Dva razy sme tra-
fili žrď, ďalšie šance sme nedotiahli, no
stále sme mali bližšie ku gólu než
Ružomberčania.“
Zvrat prišiel po školáckom Petrášom
vylúčení takmer v strede ihriska: „Bol
to kľúčový moment, po ktorom sa
súper dostal do prvej vážnejšej šance a
hneď ju využil. Nepomohli nám ani
reakcie z hľadiska na vylúčeného
Petráša, prípadne na iných hráčov.
Chlapci si také niečo nezaslúžia,“ zdô-
raznil Michal Hipp, ktorý si, mimocho-
dom, z tribún tiež vypočul svoje. 
Krásnou strelou do spojnice žrde a
brvna sa prezentoval Halenár: „Pod
prehru sa podpísali naše nepremenené
príležitostí. Viaceré boli stopercentné a
mali sme v nich loptu dotlačiť do siete.
Žiaľ, nepodarilo sa.“

Radujú sa Petržalčania, ktorí vyhrali v
Nitre 3:1. Pod Zoborom mali síce hos-
tia aj šťastie, ale Petržalka mu tentoraz
išla oproti a zaslúžene bodovala.
„Naozaj sme mali aj viac šťastia, ktoré
nám predtým veľmi často chýbalo. V
koncovke sme boli koncentrovaní, keď
sa k tomu pridala disciplína a zodpo-
vednosť, víťazstvo sme si zaslúžili,“
dodal tréner Peter Fieber. Bratislavča-
nia môžu ísť najbližšie na klasické
derby, v nedeľu 22. novembra 2009
Petržalka privíta Slovan.
V Corgoň lige nasleduje dvojtýždňová

prestávka, ktorú vyplnia dva medzi-
štátne zápasy. A práve duel Slovensko -
USA by mal byť ďalším z radu stretnu-
tí, o ktorých sa hovorí ako o konečne
poslednom medzištátnom dueli na
Tehelnom poli. 
Slovenskí futbalisti sa s Američanmi
stretnú v sobotu 14. novembra o 16.00
h a ak pôjde všetko podľa želania funk-
cionárov zväzu a majiteľov Slovana,
zápas by mal byť už naozaj posledným
reprezentačným duelom, ktorý slo-
venská reprezentácia odohrá na Tehel-
nom poli. (db)

Do Bratislavy

prídu víťazi

Wimbledonu
TENIS
Po vlaňajšej exhibícii, v ktorej sa v
Bratislave predstavil Pete Sampras,
čaká hlavné mesto rovnaká tenisová
lahôdka. Do Sibamac arény NTC
zavítajú tenisové legendy - Chorvát
Goran Ivaniševič, Nemec Michael
Stich, Francúz Henri Leconte a
Iránčan Mansour Bahrami.
Exhibícia Tennis Classic 2009 sa usku-
toční vo štvrtok 17. decembra 2009 v
Bratislave a okrem zahraničných
hviezd nebudú chýbať ani bývalí slo-
venskí reprezentanti - Miloš Mečíř a
Karol Kučera. Kým pred rokom bolo
celé podujatie postavené na príchode
Američana Samprasa, druhý ročník je
rozložený na viacero osobností.
Diváckym ťahákom bude zrejme trid-
saťosemročný Chorvát Goran Ivaniše-
vič. Ten bol svojho času dokonca sve-
tovou dvojkou a v roku 2001 získal
svoj najväčší triumf - titul na wimble-
donskej tráve. Štyridsaťjedenročný
Nemec Michael Stich vyhral Wimble-
don v roku 1991 a aj jemu patrila v naj-
lepších časoch druhá svetová priečka.
O niečo menej úspechov majú v kolón-
ke zapísaných štyridsaťšesťročný
Francúz Henri Leconte (najlepšie piaty
v rebríčku a najväčší úspech finále
Roland Garros 1988) a päťdesiattriroč-
ný Iránčan Mansour Bahrami. 
Na rozdiel od vlaňajšej akcie teraz sú
vynechané všetky sprievodné akcie. V
dvojhre nastúpia proti sebe na dva
víťazné sety Ivaniševič a Stich, v jed-
nosetovej štvorhre do osem gemov pre-
veria Leconteho s Bahramim bývalé
slovenské jednotky Miloš Mečíř -
Karol Kučera. O zábavu by sa mali
postarať hlavne prví dvaja. „My im bu-
deme skôr sekundovať,“ priznal s
úsmevom Karol Kučera.
Ten súčasne potvrdil, že za posledných
päť rokov je asi v najlepšej forme.
Tenis stále hráva, pomáha s trénova-
ním, až na menšie problémy s chrbtom
slúži aj zdravie, takže organizátori sa
nemusia báť o jeho kondičku. „A netre-
ba sa báť ani o kondičku Miloša Mečí-
řa. Dva razy do týždňa hráva hokej, čo
je určite náročnejšie ako štvorhra,“ prí-
zvukoval Karol Kučera, podľa ktorého
práve prítomnosť Miloša Mečířa akcii
pomôže. „Zahraniční hráči sa s ním
určite radi stretnú a poteší ich, keď sa s
nimi postaví na kurt.“
Vstupenky na podujatie sú v predaji od
pondelka 9. novembra a stoja od 25 do
40 eur, lóža však vyjde aj na tisíc eur.
Podujatie vyjde pritom lacnejšie ako
vlaňajší 1. ročník, stále je ale drahšie
ako Ritro Slovak Open. (db)
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Petržalku čaká

boj, Slovan už

takmer postúpil
FUTBAL
Slovenský pohár má za sebou prvé
štvrťfinále a obidva bratislavské
kluby majú vykročené k postupu.
Bez problémov by to mali mať bela-
sí, ktorí v druholigovej Myjave
vyhrali 3:0, o niečo ťažšie Petržalka,
ktorá síce doma strelila Trnave tiež
tri góly, ale dva inkasovala.
Len pár desiatok minút odolávala
Myjava na domácom ihrisku Slovanu,
potom sa už prejavila vyššia kvalita
majstra a o postupe je teda takmer roz-
hodnuté. „Domácich sme nepodcenili.
Dobre sme vedeli, že v poslednom čase
podávajú dobré výkony a že ich postup
do štvrťfinále nebol náhodným,“ pri-
znal Michal Hipp a pokračoval: „Hrá-
čom som preto zdôrazňoval, aby boli
opatrní a nič nepodcenili. Potešilo ma,
že si to zobrali k srdcu a počas celého
duelu hrali pozorne, koncentrovane a
zaslúžene sme vyhrali.“
Víťazstvo belasých mohlo byť ešte
vyššie, ale viaceré šance zostali nevyu-
žité a Halenár navyše nepremenil
pokutový kop. „Tento okamih nás
akoby nabudil, predovšetkým samot-
ného Halenára, ktorý to nakoniec od-
činil vedúcim gólom,“ dodal M. Hipp.
O deň skôr ako Slovan vybehli na
zasnežený trávnik v Dúbravke Petržal-
čania a Trnavčania. Zápas určite nenu-
dil a víťazstvo 3:2 nechalo domácich v
boji o semifinále. Ľahké to však nema-
li, pretože v prvom polčase prehrávali
už 0:2. Tréner Peter Fieber mohol svo-
jich zverencov pochváliť za bojovnosť
a nasadenie. „Počas prestávky som
však chlapcov povzbudzoval a zdôraz-
nil, že stále sa o ničom nerozhodlo.“ 
Odvetné zápasy sú na programe v stre-
du 25. novembra 2009, o 16.30 h hostí
Trnava Petržalku a o 17.30 h zavíta na
Tehelné pole Myjava. (db)

Na Pasienkoch

bude slovenský

Zápas hviezd
BASKETBAL
Hala na Pasienkoch bude v sobotu
12. decembra 2009 dejiskom Zápasu
hviezd aktuálnej sezóny slovenskej
basketbalovej extraligy mužov.
Program sa začína o 17.45 h a v zápa-
se, ktorého úvodný rozskok bude o
18.20 h, sa stretnú výbery Východu a
Západu. Zloženie oboch tímov ovplyv-
ňujú aj fanúšikovia hlasovaním na
internetovej stránke www.eBasket.sk a
momentálne v nej nie je ani jeden
zástupca bratislavského Interu. 
Pred samotným stretnutím budú ešte
divácke súťaže, vystúpi tanečná skupi-
na Cheerleaders, po ktorých sa začne
predstavovanie jednotlivých hráčov v
podobe, ako ju poznáme zo zámoria.
Počas prestávke sa uskutočnia súťaže o
najlepšieho trojkára (Three-Point
Shootout) a smečiara (Slam Dunk
Contest), bezprostredne po dueli
vyhlásia najužitočnejšieho hráča Zápa-
su hviezd. (mm)

Belasí stratili doma ďalšie tri body,

Petržalka nečakane zvíťazila v Nitre 

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

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

Vo výskoku Ružomberčan Maslo, v strede slovanista Sylvestr, vpravo
Zošák. Vzadu prázdne tribúny... FOTO - SITA

Výroba a montáž
plastových okien 

s certifikátom

ZĽAVY 
AŽ DO 30%

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

GARÁŽOV É BRÁNY 
Neváhajte a vyberte si kvalitu!

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

e-mail: aluwin@aluwin.sk www.aluwin.sk
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Festival Astorka

privíta kolegov -

divadelníkov
DIVADLO
Od roku 2005, keď sa uskutočnil 1.
ročník Festivalu Astorka prešlo už
päť rokov. Odvtedy prijali pozvanie
na festival desiatky zahraničných
súborov z Európy a z USA a poduja-
tia hlavného i sprievodného progra-
mu navštívilo takmer desaťtisíc
divákov. Od 18. do 21. novembra
2009 vstupuje teda Festival Astorka
do svojho 5. ročníka.
Otvorí ho predstavenie Ja, Malkáč,
ktoré uvedie slovenská sekcia Divadla
v Dlouhé (Martin Matejka, Martin
Veliký, Peter Varga a Magdalena Zi-
mová). Adaptáciu slovenského bestsel-
leru Ľuba Dobrovodu premenila na
regulárnu komornú inscenáciu. 
Na festivale ďalej môžete vidieť
Lubuski Teatr z Poľska, spomínané
Divadlo v Dlouhé, Naivní divadlo Li-
berec či Vighszinház Budapešť A Orlai
Bt. z Maďarska. Domáca scéna sa
predstaví s hrou Petra Pavlaca Červená
princezná s výraznou Zitou Furkovou v
hlavnej úlohe v réžii Patrika Lančariča.
Hra hovorí o bizarnom a dramatickom
živote Galiny Brežnevovej. 
Festival ukončí predstavenie Švan-
dovho divadla na Smíchove, ktoré
uvedie hru Larsa von Triera Kto je tu
riaditeľ? 
Popri hlavnom programe sa bude
konať aj sprievodný program, ktorý
pozostáva z koncertov slovenských
hudobníkov, výstav, premietania fil-
mov. Paralelne pracuje fotografická
dielňa pod vedením Pavla Breiera, kto-
rej výstupom sú výstavy fotografií s
unikátnymi zábermi zachytávajúcimi
priebeh podujatí. (dš) 

T. Emmanuel 

sa predstaví

v Istropolise
HUDBA
V rámci svojho svetového turné sa
vo Veľkej sále Istropolisu na Trnav-
skom mýte 1 predstaví 21. novembra
2009 o 20.00 h vynikajúci svetový
gitarista Tommy Emmanuel. 
Tommy Emmanuel vystupoval so stov-
kami hudobných legiend, ako boli a sú
napríklad Tina Turner, Stevie Wonder,
Sting, Chet Atkins, Eric Clapton, Sir
George Martin, Joe Walsh a mnohými
ďalšími. 
Jeho hudba a život sa stali celosveto-
vou legendou. Začal hrať v štyroch
rokoch a vďaka svojmu talentu sa z
neho už v šiestich rokoch stal profesio-
nálny hudobník. 
Počas svojej kariéry bol Austrálčan
Tommy Emmanuel dvakrát nominova-
ný na cenu Grammy. Profesionálne hrá
už viac ako štyri dekády a na svojom
konte má exkluzívne kooperácie s pro-
minentnými svetovými umelcami.
Tento všestranný umelec zaručene pri-
nesie jedinečný zážitok, či už hrá folk,
rock, pop alebo blues. 
Hosťom Tommyho Emmanuela na
koncerte bude Trio Mairtina O´Conno-
ra. Mairtin O´Connor je jeden z najlep-
ších svetových akordeonistov, hudob-
ný skladateľ a hudobný riaditeľ River
Dance! Spolu s ním vystúpi írsky
huslista Cathal Hayden a excelentný
gitarista Seami O´Down. (dš)

Divadlo 

Bez zábradlí 

na Novej scéne
DIVADLO
Trpká komédia Láska je jednou z
najúspešnejších hier amerického
dramatika Murraya Schisgala,
ktorý sa preslávil aj ako spoluscená-
rista filmu Tootsie (natočeného v
roku 1982). V divadle Nová scéna ju
môžete vidieť 21. novembra 2009 o
19.00 h. 
Láska mala svetovú premiéru v roku
1963 v Londýne, odvtedy sa nepretrži-
te hrá v najznámejších divadlách, bola
aj sfilmovaná s hercami ako Elaine
Mayová, Jack Lemmon a Peter Falk.
Vyznačuje sa iskrivým humorom a
obrovskou fantáziou. 
V úspešnej pražskej inscenácii Divadla
Bez zábradlí, ktorú pripravila režisérka
Alice Nellis, účinkuje trojica známych
hercov - Ivana Chýlková, Karel Heř-
mánek a Zdeněk Žák. 
Hrdinom príbehu je životný stroskota-
nec Harry, ktorý sa chystá skoncovať
so životom skokom z mosta. Zrazu sa
objaví jeho bývalý, naoko úspešný
spolužiak Milt, ktorý náhodné stretnu-
tie využije na to, aby sa zbavil svojej
manželky Ellen. Dohodí ju práve Har-
rymu, lenže… A tu sa začína kolotoč
zábavy na tému, ako sa zneužíva slovo
,,láska“. (dš)

Bábkové 

divadlo, ktoré

nie je pre deti
DIVADLO
Tradičné japonské bábkové divadlo
bunraku a naratívny spev v podaní
tokijských skupín Shinnai Joruri a
Hachioji Kuruma Ningyo môžete
uvidieť 20. novembra 2009 o 19.00 h
v Mestskom divadle P. O. Hviezdo-
slava.
Japonské bábkové divadlo nie je pova-
žované za formu zábavy pre deti. Je to
vlastne forma divadelného umenia pre
dospelých, ktorá vznikla v období éry
samurajov.
Hachioji Kuruma Ningyo je špecific-
kou formou bábkového divadla, ktorú
vytvoril Koryu Nishikawa I. na konci
obdobia Edo (polovica devätnásteho
storočia). Názov je odvodený od názvu
pre bábku (ningyo) a malého drevené-
ho vozíka, na ktorom bábkar sedí
(rokuro-kuruma). 
Shinnai je štýl naratívneho spevu nazý-
vaného aj joruri, ktorý vznikol na
začiatku 18. storočia. Mnohé z najstar-
ších príbehov mali ako hlavnú tému
hlboké a romantické príbehy lásky
končiace tragicky spoločnou samo-
vraždou oboch milencov. 
Na programe divadelného večera je
slávnostný tanec sanbaso - rituálny
tanec bábok, ktorým tanečníci prosia o
pokoj, šťastie a bohatú úrodu. Ďalej
Ran Cho: Nárek Omiye - baladický
príbeh lásky a smrti, príbeh muža, jeho
manželky a kurtizány a Yaji a Kita:
komická bábková hra o dvoch hlav-
ných hrdinoch, ktorí podniknú púť z
mesta Edo do Kjóta. (dš)

HUDBA
Za 45 rokov svojej existencie si Bra-
tislavské hudobné slávnosti získali
dôstojné miesto v kultúrnej atmosfé-
re jesennej Bratislavy. Vysokú ume-
leckú úroveň festivalu dokumentuje
členstvo BHS v Asociácii európskych
festivalov so sídlom v Bruseli. 
Na 25 koncertoch BHS sa od 20.
novembra do 6. decembra 2009 pred-
stavia umelci z 25 krajín. Symfonické
koncerty sa kvôli rekonštrukcii budovy
Reduty budú konať prevažne v histo-
rickej budove Slovenského národného
divadla. Komorné koncerty sa uskutoč-
nia v Moyzesovej sieni, v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca a Dvorane
VŠMU. Finále súťaže New talent -
Ceny Nadácie SPP bude v pondelok
30. novembra vo Veľkom koncertnom
štúdiu Slovenského rozhlasu.
Na otvorení festivalu (20. novembra o
19.00 h) bude koncertne uvedená opera
Vincenza Belliniho Norma. V hlavnej
úlohe sa predstaví Edita Gruberova.
Pre veľký záujem bude verejná gene-
rálka 14. novembra o 11.00 h tiež prí-
stupná verejnosti. Z významných
zahraničných orchestrov spomeňme
Orchestra dell´Accademia Nazionale
di Santa Cecilia z Ríma, Philharmonia
Orchestra z Londýna, Drážďanskú fil-
harmóniu a WDR rozhlasový orchester
z Kolína so slovenským sólistom - kla-
viristom Jakubom Čižmarovičom. 
Na BHS bude účinkovať aj Symfonic-
ký orchester z Norrköpingu zo Švédska
a fínsky orchester z Lahti. Na 45. roč-
níku BHS sú na programe 3 klavírne

recitály. Predstaví sa Poliak Piotr
Anderszewski (3.12.), Martin Levický
(26.11.) a klavírnej suite v hudbe 20.
storočia je venovaný recitál Magdalény
Bajuszovej (4. 12.).
K výnimočným večerom možno zara-
diť aj účinkovanie španielskeho baro-
kového orchestra Hesperion XXI. Na
BHS sa predstaví aj Maďarský národ-
ný filharmonický orchester. Okrem
spomínaných budú na BHS účinkovať
sólisti, dirigenti a komorné súbory z
Francúzska, Česka, Kanady, Brazílie,
Venezuely, Rumunska a ďalších krajín.
V slovenskej premiére zaznie orató-
rium Ecce Cor Meum (Behold My
Heart), ktorého autorom je Paul
McCartney. 
Medzi dominantné záujmy BHS patrí

tradične súťaž mladých New talent -
Cena Nadácie SPP. Tento rok sa dva
komorné koncerty, na ktorých sa pred-
staví osem semifinalistov, budú konať
v piatok 27. novembra 2009 vo Dvora-
ne VŠMU. 
Traja finalisti sa predstavia so Symfo-
nickým orchestrom Slovenského roz-
hlasu v pondelok 30. novembra.
Festivalový výbor aj tento rok pokra-
čuje v tradícii objednávky diela sloven-
ského skladateľa, ktoré zaznie na festi-
vale v premiére. BHS oslovili Petra
Machajdíka, ktorý komponuje skladbu
pre Quasars Ensemble, violončelo a
komorný orchester pod názvom Vnú-
torná zbierka. Opera SND pripraví pre-
miéru opery W. A. Mozarta Čarovná
flauta. (dš)

BHS 2009 sa začínajú 20. novembra, 

vystúpia na nich umelci z 25 krajín

Svet Sergeja Paradžanova predstavujú

vo Dvorane Ministerstva kultúry SR
VÝSTAVA
Významný filmový režisér a umelec
Sergej Paradžanov povedal: „Mám
tri vlasti - narodil som sa v Gruzín-
sku, pracoval som na Ukrajine a
umriem v Arménsku.“ Na výstave v
Dvorane Ministerstva kultúry na
Námestí SNP 33 sú zastúpené foto-
grafie a reprodukcie niektorých
jeho známych koláží a kresieb. 
Sergej Paradžanov (Sargis Paradžan-
janc) sa narodil v roku 1924 v Tbilisi v
arménskej rodine. V roku 1963 vytvo-
ril film Tiene zabudnutých predkov,
ktorý mu priniesol svetovú popularitu.
Jeho nasledujúci protivojnový film
Kyjevské fresky bol zakázaný. 
V roku 1966 ho pozvali do Arménska,
kde vytvoril svoj najlepší film Sajat-
Nova, ktorý sovietska cenzúra po znač-

ných skráteniach pustila na plátna kín
pod názvom Farba granátového jablka.
Napriek tomu film získal medzinárodné
uznanie, čím vyvolal ešte väčšiu nespo-
kojnosť vlády. 
Režisér bol dvakrát odsúdený na päť
rokov na Ukrajine a na sedem a pol
mesiaca v Gruzínsku, v dôsledku čoho
bol na pätnásť rokov pozbavený mož-
nosti pracovať v kinematografii. Až v
roku 1983 mu v Gruzínsku povolili
natočiť film Suramská pevnosť. Hoci
Paradžanov veľa a nezaslúžene trpel, v
jeho tvorbe nie je popudenie, pretože
vyznával princíp, že na zlo treba odpo-
vedať dobrom. 
Dosvedčuje to aj fakt, že po začatí
arménsko-azerbajdžanského konfliktu
v roku 1988 sa rozhodol pokračovať v
práci na filme Ašik-Kerib s moslims-

kou tematikou, ktorý natáčal predo-
všetkým v Azerbajdžane, čo Arménsko
neprijímalo s nadšením. 
Počas rokov, keď mal Paradžanov
zakázanú činnosť filmovania a do-
konca aj v období, keď bol uväzne-
ný, pokračoval v umeleckej tvorbe -
kreslil, vytváral koláže, bábky a klo-
búky zo všetkého, čo sa mu dostalo
pod ruky. „Zakázali mi natáčať film,
tak som začal robiť koláže. Koláž -
to je zlisovaný film,“ hovoril Para-
džanov. Zomrel v Jerevane v roku
1990.
Paradžanov rád fotografoval a často
sám vymýšľal námety na snímky. Veľa
jeho známych fotografií sú výsledkom
spolupráce fotografa a jeho samého.
Výstava Sergeja Paradžanova potrvá
do 16. novembra 2009. (dš)

Hviezdou festivalu bude aj Edita Gruberová. FOTO - Ctibor Bachratý

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE
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SOBOTA 14. novembra
� 14.30 - Zvonček a bambuľka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Vy - počúvanie, M. Tvarožek a
Vy vypočúvate známe osobnosti, hlavný
hosť: režisér E. Stredňanský - bývalý
moderátor rádia Hlas Ameriky a rádia Slo-
bodná Európa, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Slávnostné vyhlásenie víťazov
súťaže Deti revolúcie, Mládí VB - scé-
nické citace z Pamětí V. Bilaka, Divadelní
spolek Odnož, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12 
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Som hot
dog (true story of my facebook), hrajú:
Viktor Horján, Zuzana Porubjaková, rap-
per Bene, Divadlo GunaGU, Františkáns-
ke námestie 7
� 21.00 - Husákova diskotéka, DJ Retro
Gusto, Štúdio 21, Jakubovo námestie 12

NEDEĽA 15. novembra
� 10.00 a 14.30 - Zvonček a bambuľka,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36

� 10.30 - Nedeľné matiné, E. Pavláková,
akordeón, program: I. Szeghy, J. Kmiťo-
vá, Ľ. Salamon-Čekovská, L. Papanetzo-
vá, L. Chuťková, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 10.30 - O statočnom indiánovi, účin-
kuje Divadlo ŽUŽU, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 14.00 - Harmatanec, výučba ľudové-
ho tanca, čardáš, krokové variácie, (pre
postihnutú mládež a dospelých), M klub,
Rovniankova 3
� 15.00 - Sviatok mladého vína, prezen-
tácia a ochutnávka vín miestnych vinárov,
Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43,
Devínska Nová Ves 
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Blue Stars, dk Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Momentum musicum, cyklus
komorných koncertov, účinkujú: Duo
Teres, L. Kopsová (husle) a T. Honěk
(gitara) + K. Kleinová (violončelo), a h.,
program: G. F. Telemann, J. S. Bach, N.
Paganini, F. Moreno Toroba, J. Novák, A.
Piazzolla, CC centrum, Jiráskova 3
� 18.00 - Diabolské husle s Jánom Ber-
kym-Mrenicom ml., hostia: M. Doboš -

spev M. Červienka - akordeón, dk Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Melos-Étos, 10. ročník medzi-
národného festivalu súčasnej hudby, K.
Stockhausen: Hoffnung, M. Kagel: In der
Matratzengruft, účinkuje: musikFabrik,
Martyn Hill, tenor, Anu Tali, dirigentka,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Diamondance, premiéra, tanec,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PONDELOK 16. novembra
� 19.00 - Ferdinand Bruckner: Choro-
ba mladosti, sex ´n´drux ´n  ́existentia-
lism, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, čierna
komédia zo súčasnosti, hrajú: R. Pomajbo,
V. Horján, D. Abrahámová, R. Ryníková a
Z. Šebová, Divadlo GunaGU, Školská 14
� 20.30 - Fiesta Latina de Miguel Mén-
dez, 19. výročie tanečnej skupiny Latino
Flash, dk Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 20.00 - Hexen, tanec, Debris company,
choreografia S. Vlčeková, D. Raček, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 17. novembra
� 19.00 - Flamenco - Viento De Levan-
te, hudobný večer plný flamenca a špa-
nielského temperamentu, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - Big Bastard Beat Band, socia-
listický bastardný retro koncert, Divadlo
GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Kino ušami Daniela Baláža,
Od Ben Hura po World of Warcraft, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 18. novembra
� 10.00 a 14.00 - Stretneme sa v atelié-
ri, pestrý mix výtvarných štýlov a zaují-
mavých aktivít pre deti, CC centrum, Jirá-
skova 3
� 11.00 - Teraz a navždy, (Teraz na
zawsze), Lubuski Teatr w Zielonej Górze
(Poľsko), Festival Astorka, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 18.00 - Úvod do antropozofie, z cyklu
16 prednášok o antropozofii ako kultúr-
nom impulze, Centrum hudby, Zichyho
palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Večer poézie P. O. Hviezdosla-
va, Eva Kristinová - recitácia, Tatiana
Lenková - klavír, Hudobný salón, Zichy-
ho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Bubnovačka orchestra, staňte
sa aj vy súčasťou bubnového orchestra,
DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Podvodníci - 9. diel, humoris-
tický program, účinkujú: Milan Markovič
a Ady Hajdu, Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie

� 19.00 - Ľ. Dobrovoda: Ja, Malkáč,
Divadlo v Dlouhé, Praha, Festival Astorka
- otvorenie, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - Mendelssohn v Pálffyho, kon-
cert, účinkuje: Moyzesovo kvarteto, J.
Luptáčik, klarinet, program: F. M. Bart-
holdy: Sláčikové kvarteto č.6 f mol op. 80,
I. Hrušovský: 3 -sláčikové kvarteto, J.
Brahms: Kvinteto pre klarinet a sláčikové
kvarteto h mol op. 115, Pálffyho palác,
Zámocká 47
� 21.00 - Koncert v Astorke, účinkujú:
Erich Boboš Procházka, Oskar Rózsa,
Igor Ajdži Sabo, Martin Zajko, Pišta Len-
gyel, Divadlo Astorka, foyer, Námestie
SNP 33

ŠTVRTOK 19. novembra
� 11.00 - P. Pavlac: Červená princezná,
hra o bizarnom a dramatickom živote G.
Brežnevovej so Zitou Furkovou v hlavnej
úlohe, Festival Astorka, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 17.00 a 19.00 - Pandemonium, Naivní
divadlo Liberec (Česká republika), diva-
delný komiks o vtipných manželoch a ich
malom susedovi, Festival Astorka, Divad-
lo Astorka, Námestie SNP 33, foyer
� 18.00 - Koncert ľudovej hudby, účin-
kujú: Brnianskyý rozhlasový orchester
ľudových nástrojov, Malé koncertné štú-
dio SRo, Mýtna 1
� 18.00 - Karl Gottlieb Windisch, pre-
zentácia knihy, Andrea Seidler (Viedeň),
Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanect-
va, Ventúrska 10
� 19.00 - Ria Kotibal: Žena cez palubu,
humorný pohľad na veľkú dámsku jazdu,
inscenácia nominovaná na cenu Dosky
2008/2009 v kategórii Objav sezóny, Štú-
dio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Rekvizitár ( Kellékes), Vigh-
szinház Budapešť a Orlai Bt ( Maďar-
sko), Festival Astorka, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Oscar Wilde: Celkom vážne,
Divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - Mníšky 2 - Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 20.00 - Art of Livin': Andrej Šeban,
koncert, Klub za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - T-Mobile Jazz, Matúš Jakabčic

a jeho hostia: Rudy Linka Trio (USA),
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Mŕtve duše, divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 20. novembra
� 10.00 a 14.00 - Ču Čin Čau alebo Ali
Baba a štyridsať zbojníkov, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.30 -Scénický rozhovorso Zuzanou
Kronerovou, účinkujú: Z. Kronerová a D.
Hrbek, div. klub Trezor, Festival Astorka,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Music Club, Časti strojov
(pop-rock), DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - L. N. Tolstoj: Živá mŕtvola,
premiéra, Malá scéna VŠMU, Dostojev-
ského rad 7
� 19.00 - 3T - herecké improvizácie,
úspešný projekt hereckých improvizácií
na témy divákov, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Lukas Bärfuss: Autobus,
Švandovo divadlo na Smíchove - Praha,
Festival Astorka, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - V. Klimáček: Komunizmus,
neskoro-normalizačná tragédia, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: In da House,
žúrka v Londýne, Divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - T- Mobile music city, koncert, J.
B. Kladivo, M. Burlas, P. Zagar, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12, vstup voľný
� 21.30 - Koncert v Astorke, Bobo Fit
Yps, Festival Astorka, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33, foyer

VÝSTAVY
� K. Ďuricová: Next please, SODA
Gallery, Konventná 3, potrvá do 27. no-
vembra 
� G. Helnwein: Zlatý vek, výstava v
rámci Mesiaca Fotografie, Rakúske kultúr-
ne fórum, Zelená 7, potrvá do 31. decembra
� Fotografia Jána Hladíka, výber z
tvorby, Zichyho palác, Ventúrska 9, potrvá
do 20. novembra 
� Drevené svety, výstava rezbárov zdru-
ženia SPOROFA z Bratislavy, Bibiana,
Panská 41, potrvá do 22. novembra
� E. Antalová: Prierez tvorbou, Art
Gallery Devín, Brigádnická 27, potrvá do
29. novembra
� Osemnástka, výročná výstava B&W
fotoklubu, CDLaV, Školská 14, potrvá do
1. decembra

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

vyjdú opäť o týždeň
19. novembra 2009


