
V Starom Meste dochádza k zme-
nám v systéme odťahovania áut.
Čoho konkrétne sa týkajú a aký to
bude mať dosah na samosprávu a
vodičov, na to sme sa spýtali starostu
mestskej časti Staré Mesto Andreja
PETREKA.
- S firmou Car Towing, a.s., ktorá pre-
vzala záväzky firmy Aster, sme pred
týždňom podpísali dodatok, ktorým
sme odstránili nedostatky pôvodnej
zmluvy. Jej filozofiou bolo, že odťaho-
vacia služba z nášho poverenia vozidlo,
ktoré tvorí prekážku v doprave, odtiah-
ne na svoj pozemok do Čierneho lesa a
vyberie od priestupcu príslušnú sankčnú
pokutu. Spoločnosť mala aj poverenie
vymáhať nezaplatené poplatky a súdiť
sa s dlžníkmi.
V čom sa tento systém zmení?
- Po novom budeme musieť odťahova-
cej službe zaplatiť za každé odtiahnutie

vozidla. Súčasne budeme sledovať
plnenie pohľadávok voči mestskej
časti. Teda to, či vodič, ktorému auto
odtiahli, zaplatil sankčný poplatok, či
tak urobil načas, urgovať ho a v prípa-
de že nemieni pokutu zaplatiť, vymá-
hať ju súdnou cestou. Náš vzťah so
súkromnou firmou bude teraz právne
čistý. My si objednávame u nej službu
- odtiahnutie - a zaplatíme jej za ňu.
Firma, samozrejme, ručí za prípadné
poškodenie vozidla, ale vyberanie
pokút a poplatkov za odtiahnutie už
bude mať na starosti mestská časť. 
Ako táto nová povinnosť zaťaží
miestny úrad?
- Neplánujeme zriaďovať nové pra-
covné miesta, novej práce sa ujmú tí,
ktorých na úrade máme. Samozrejme,

je to určitá záťaž pre úrad, ale dokáže-
me to robiť bez prijímania ďalšej posi-
ly. Iné to bude v prípade právneho
zastupovania, kde si musíme platiť
advokáta, ktorý bude zastupovať
mestskú časť. Sledovanie pohľadávok
budú robiť naše príslušné oddelenia,
konkrétne mám na mysli daňové a
právne.
Zmení sa poplatok za odtiahnutie?
- Cena za odťahovanie zostáva rovna-
ká. Pre odtiahnutých nebude suma
vyššia, ako bola doteraz. Ide totiž o
povinnosť mestskej časti, ktorá je sta-
novená zákonom. Túto službu robiť
musíme. 
Odkedy začne platiť nová zmluva?
- Od januára budúceho roka. Novinkou
je aj to, že od roku 2010 sa nebude
odťahovať do Čierneho lesa, ale do
Petržalky na Macharovu ulicu.

Zhováral sa Robert Lattacher
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V druhom kole

sa o kreslo

župana pobijú

Frešo a Bajan
BRATISLAVA
Obyvatelia Bratislavského kraja si v
sobotu 14. novembra 2009 zvolili 44
nových poslancov zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kra-
ja a rozhodli, ktorí dvaja kandidáti
postúpia do druhého kola voľby
predsedu BSK (župana).
Na voľbách sa zúčastnilo 106 236 voli-
čov, čo je 19,46% všetkých oprávne-
ných osôb zapísaných v zoznamoch
voličov. Až 26 nových poslancov kan-
didovalo za volebnú koalíciu KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP, 14 kandi-
dovalo za koalíciu HZD, ĽS-HZDS,
SMER, SZS. Po jednom poslancovi
budú mať strany Sloboda a Solidarita
(SaS), Občianski kandidáti (OK) a
Most-Híd, jeden poslanec kandidoval
ako nezávislý.
Nového župana voliči nezvolili. Naj-
viac hlasov získal Pavol Frešo (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) - 42 794
hlasov. Druhý Vladimír Bajan (nezávis-
lý) získal 30 569 hlasov, tretí Branislav
Záhradník (nezávislý) 15 422 hlasov,
štvrtý Róbert Beňo (most-Híd) 5276 hla-
sov a šiesty Jaroslav Paška (SNS) získal
4180 hlasov. Na ďalších miestach skon-
čili Peter Pilinský (Strana zelených,
1861), Miloslav Šimkovič (Európska
demokratická strana, 1178), Zdenko
Marton (KSS, 943), Martin Halás (SDĽ,
636), Mária Bertóková (Rómska iniciatí-
va Slovenska, 452) a Juraj Janošovský
(ÚSVIT, 330 hlasov). Druhé kolo volieb
predsedu BSK bude v sobotu 28.
novembra 2009 - postúpili doň Pavol
Frešo a Vladimír Bajan.
Najvyššia účasť v Bratislavskom kraji
bola v bratislavskom Starom Meste
(volebný obvod č. 1), kde sa zúčastnilo
24,49% voličov. Najnižšia účasť bola
vo volebnom obvode č. 9 (obce okresu
Malacky), kde volilo iba 13,56% voli-
čov. Najnižšia účasť v Bratislave bola v
obvode č. 8 (Čunovo, Jarovce, Petržal-
ka, Rusovce), kde volilo 17,04%. (red)

Súťaž o lístky na

Backstreet Boys
BRATISLAVA
Od piatka 20. novembra do nedele
22. novembra 2009 môžu čitatelia
banoviny.sk súťažiť o voľné vstu-
penky na stredajší koncert skupiny
Backstreet Boys. 
Stačí kliknúť na webstránku Bratislav-
ských novín, správne odpovedať na
súťažnú otázku a mať šťastie v žrebo-
vaní. Hrá sa o tri lístky pre dve osoby
na koncert Backstreet Boys, ktorý bude
v stredu 25. novembra 2009 v NTC
Sibamac Aréne. (red)
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BRATISLAVA
K 20.výročiu Nežnej revolúcie dosta-
li Bratislavčania do daru pamätník
Srdce Európy. Slávnostne ho odhali-
li 17. novembra 2009 večer na Hviez-
doslavovom námestí.
V utorok sa námestí zišlo približne 500
ľudí, pred ktorými sa efektne otvorilo
veľké Srdce Európy z ostnatého drôtu.
„Je málo miest na svete, ktorými vied-
la železná opona. Bratislava takým
mestom bola a Bratislavčania sa od
vojny museli pozerať na ostnané drôty,
ktoré ich delili od demokratického
sveta,” povedal pri tejto príležitosti pri-
mátor Andrej Ďurkovský
Pamätník aj s podstavcom váži viac

ako 4 a pol tony a je vysoký vyše šty-
roch metrov. Je zväčšenou replikou
diela výtvarníka Daniela Brunovského,
ktoré bolo z ostnatého drôtu. Pôvodne
ho inštalovali 10. decembra 1989 v
Devíne, na mieste, kde sa 1. decembra
1989 začal strihať ostnatý plot na hra-
niciach so slobodným svetom. Pôvod-
né srdce bolo inštalované  pri príleži-
tosti pochodu z Bratislavy do Hainbur-
gu, ktorého sa manifestačne zúčastnilo
okolo 100 000 ľudí pod heslom Ahoj,
Európa. „Pred dvadsiatimi rokmi sme
vykročili do Európy s otvoreným
srdcom, dnes ho symbolickyponúkame
opäť,” povedal A. Ďurkovský.
V deväťdesiatych rokoch Brunovského

srdce zmizlo, keď ho podľa Devínča-
nov odniesla povodeň.
Nový pamätník bude o tri týždne pri
príležitosti 20. výročia osadený späť v
Devíne. Mesto Bratislava ho kúpilo od
autora za približne 10 000 eur, starať sa
oň bude mestská organizácia pamiat-
kovej starostlivosti Paming. 
Pri príležitosti 20.výročia Nežnej revo-
lúcie udelilo mestské zastupiteľstvo v
stredu 18. novembra 2009 čestné
občianstvo hlavného mesta Bratislavy
poslednému česko-slovenskému prezi-
dentovi Václavovi Havlovi, prvému
veľvyslancovi Rakúskej republiky na
Slovensku Maximiliánovi Pammerovi
a kardinálovi Jozefovi Tomkovi. (rob)

Bratislavčania dostali Srdce Európy
Srdce Európy bolo v centre mesta iba krátko, v decembri ho presťahujú do Devína. FOTO - Robert Lattacher

Poplatok za odtiahnutie pôjde úradu

Pochod

zo 16. 11. 1989

pripomínajú

dve tabule 
STARÉ MESTO
V pondelok 16. novembra 1989 boli
v Bratislave odhalené dve pamätné
tabule pripomínajúce pochod brati-
slavských vysokoškolákov spred
dvadsiatich rokov.
Ako prvú odhalili predstavitelia Ústavu
pamäti národa a Univerzity Komenské-
ho tabuľu na budove univerzity na Šafá-
rikovom námestí. Je na nej text: Odváž-
nym študentom bratislavských škôl,
ktorí 16. novembra 1989 manifesto-
vali za študentské a občianske práva.
Ako pri tejto príležitosti uviedol riadi-
teľ Ústavu pamäti národa Ivan Petrán-
ský, pochod zo 16. novembra 1989
nebol priamym začiatkom nežnej revo-
lúcie, no mal svoj význam pre udalosti
v Prahe nasledujúci deň. Demonštranti
20. novembra na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského ako prví na
Slovensku vstúpili do štrajku a začali
formovať študentské hnutie.
Druhú pamätnú tabuľu odhalili v pod-
večer na budove ministerstva pôdohos-
podárstva na Dobrovičovej ulici (býva-
lé ministerstvo školstva na niekdajšej
Suvorovovej ulici). Tabulu tu inštalo-
vala Tlačová agentúra SR v rámci pro-
jektu História sebavedomia. Na tabuli
je nápis: Na tomto mieste sa dňa 16.
novembra 1989 počas protestného
pochodu konaného pri príležitosti
Medzinárodného dňa študentov začal
verejný dialóg vysokoškolákov s pred-
staviteľmi vtedajšej vládnucej moci,
ktorý predznamenal prevratné politic-
ké a spoločenské zmeny v štáte.
Jedným z iniciátorov vyhotovenia
tabule bol Ján Čarnogurský, ktorý bol
pred dvadsiatimi rokmi ako člen tzv.
Bratislavskej päťky súdený v Justič-
nom paláci. On sám považuje pochod
za súčasť diania, ktoré zmenilo nielen
politický režim v bývalom Českoslo-
vensku, ale aj diania, ktoré zjednotilo
Európu. Pád železnej opony bol najdô-
ležitejšiou udalosťou od skončenia 2.
svetovej vojny a práve tento pochod
bol jeho súčasťou, uviedol pri tejto prí-
ležitosti J. Čarnogurský.
Myšlienka zorganizovať protestné zhro-
maždenie bratislavských vysokoškolá-
kov vznikla na jeseň 1989 pred Justič-
ným palácom. Študenti sa stretli 16. 11.
1989 na dnešnom Hodžovom námestí,
odkiaľ sa vydali cez Hviezdoslavovo
námestie a Vajanského nábrežie k mi-
nisterstvu školstva. Cestou skandovali:
My chceme slobodu!, Chceme vidieť
reformy!, Slobodu slova!, Nechceme
reaktor!, Chceme školy pre všetkých!,
Demokraciu, demokraciu!, Slobodu
bratislavskej päťke! Priebeh pochodu
sledovala verejná bezpečnosť, proti štu-
dentom však nezasiahla. (red)



BRATISLAVA
V sobotných voľbách zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
bolo zvolených všetkých 44 poslan-
cov, z toho 31 v Bratislave. Najviac -
26 poslaneckých mandátov získala
volebná koalícia KDH, OKS, SDKÚ-
DS, SMK-MKP, 14 mandátov získala
volebná koalícia HZD, ĽS-HZDS,
SMER, SZS, po jednom poslancovi
budú mať v krajskom zastupiteľstve
Občianski kandidáti (OK), Sloboda a
Solidarita (SaS) a Most-Híd, jeden
poslanec bol zvolený ako nezávislý.

VOLEBNÝ OBVOD Č. 1
��Magdaléna Vášáryová (61), poslan-
kyňa NR SR (KDH, OKS, SDKÚ-DS,
SMK-MKP) 3292 hlasov
��Ondrej Dostál (38), sociológ (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) 2928
��Martin Borguľa (32), inžinier eko-
nómie (HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS)
2310

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 
�� Monika Flašíková - Beňová (41),
europoslankyňa (HZD, ĽS-HZDS,
SMER, SZS) 4659
�� Slavomír Drozd (44), dizajnér
(HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS) 4456
��Dušan Pekár (45), zástupca starostu
(KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP)
4318
�� František Stano (43), lekár (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) 4178
�� Ivo Nesrovnal (45), právnik (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) 4069
�� Zuzana Schwartzová (43), mana-
žérka (KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-
MKP) 4032

VOLEBNÝ OBVOD Č. 3 
�� Alžbeta Ožvaldová (48), starostka
(MOST-HÍD) 1383
�� Olívia Falanga Wurster (37), eko-
nómka (KDH, OKS, SDKÚ-DS,
SMK-MKP) 836

VOLEBNÝ OBVOD Č. 4 
�� Rudolf Kusý (33), učiteľ (NEKA)
2728

��Ružena Apalovičová (65), informa-
tička (KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-
MKP) 2240
�� Richard Frimmel (68), stavebný
inžinier (HZD, ĽS-HZDS, SMER,
SZS) 2077

VOLEBNÝ OBVOD Č. 5 
�� Ján Zvonár (58), lekár (HZD, ĽS-
HZDS, SMER, SZS) 869
�� Anna Zemanová (50), špecialistka
pre financovanie samospráv (SaS) 856

VOLEBNÝ OBVOD Č. 6 
��Branislav Záhradník (36), právnik,
manažér (OK) 2749
�� Peter Dubček (59), ekonóm (HZD,
ĽS-HZDS, SMER, SZS) 2565
��Martin Berta (49), programový ana-
lytik (KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-
MKP) 2451
�� Iveta Hanulíková (45), starostka
(HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS) 2394

VOLEBNÝ OBVOD Č. 7 
��Martin Zaťovič (37), učiteľ (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) 3013
��Milan Trstenský (45), učiteľ (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) 2622
��Peter Šramko (54), podnikateľ (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) 2322

VOLEBNÝ OBVOD Č. 8 
��Milan Ftáčnik (53), vysokoškolský
učiteľ (HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS)
6080
�� Ladislav Snopko (59), dramaturg
(KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP)
5643
�� František Šebej (62), psychológ,
novinár (KDH, OKS, SDKÚ-DS,
SMK-MKP) 5590
�� Viera Kimerlingová (54), ekonóm-
ka (KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-
MKP) 4195
�� Iveta Plšeková (38), lekárka (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) 3818
�� Peter Mach (58), štatistik (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) 3598
�� Karol Pastor (59), vysokoškolský
učiteľ (KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-
MKP) 3574

��Peter Guttman (52), ekonóm (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) 3485

VOLEBNÝ OBVOD Č. 9 
��Marián Haramia (50), lekár (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) 1847
�� Jozef Ondrejka (44), primátor
(HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS) 1523
��Ladislav Balla (55), prednosta ObÚ
(HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS) 807

VOLEBNÝ OBVOD Č. 10 
��Vladimír Mikuš (57), ekonóm (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) 410

VOLEBNÝ OBVOD Č. 11
�� Pavel Slezák (45), riaditeľ MKIC
(HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS) 577

VOLEBNÝ OBVOD Č. 12 
�� Oliver Solga (55), primátor (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) 2600
��René Bílik (49), vysokoškolský uči-
teľ (KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-
MKP) 1479

VOLEBNÝ OBVOD Č. 13 
�� Peter Fitz (35), magister verejného
zdravotníctva (HZD, ĽS-HZDS,
SMER, SZS) 700

VOLEBNÝ OBVOD Č. 14 
��Miroslav Baxa (45), starosta (HZD,
ĽS-HZDS, SMER, SZS) 646

VOLEBNÝ OBVOD Č. 15 
��Gabriella Németh (52), sociálna pra-
covníčka (KDH, OKS, SDKÚ-DS,
SMK-MKP) 641

VOLEBNÝ OBVOD Č. 16 
��Ladislav Gujber (51), starosta (KDH,
OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP) 851

VOLEBNÝ OBVOD Č. 17 
��Ľubomír Poór (47), ekonóm (HZD,
ĽS-HZDS, SMER, SZS) 828

VOLEBNÝ OBVOD Č. 18 
�� István Pomichal (44), poľnohospo-
dársky inžinier (KDH, OKS, SDKÚ-
DS, SMK-MKP) 555
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Bratislavčania 

tentoraz volili

stranícky
BRATISLAVA
Výsledky volieb poslancov zastupi-
teľstva Bratislavského samospráv-
neho kraja naznačujú, že voliči si
prakticky vyberali medzi dvoma
veľkými blokmi politických strán a
kandidátom malých strán a nezávis-
lým tentoraz nedali šancu.
Z celkového počtu 44 poslaneckých
kresiel obsadí väčšinu opozičná koalí-
cia KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
- 26 kresiel. Vládna koalícia HZD, ĽS-
HZDS, SMER, SZS získala 14 kresiel.
Pre nezávislých a menšie politické
strany zostali len 4 kreslá. Z doterajších
50 poslancov krajského zastupiteľstva
bolo opätovne zvolených 13 poslancov.
Koľko vznikne v novom zastupiteľstve
poslaneckých klubov zatiaľ nie je
známe, možno však predpokladať, že
víťazná koalícia vytvorí najmenej dva
poslanecké kluby
Vo voľbách sa nepresadili novozalože-
né politické strany - Občianski kandidá-
ti (OK), Sloboda a Solidarita (SaS) a
Most-Híd, žiadne poslanecké kreslo
nezískalo ani Nezávislé fórum.
Do krajského parlamentu nedostalo
mnoho známych tvári -  teraz nebol
zvolený žiadny futbalista a z hercov
prešla v Starom Meste iba Magdaléna
Vášáryová (SDKÚ-DS), tá však kandi-
dovala ako poslankyňa Národnej rady
SR. Z dvoch bratov Dubčekovcov
zostáva poslancom iba mladší Peter
(SMER-SD) z Karlovej Vsi. Prekvape-
ním je výsledok v Novom Meste, kde
vyhral nezávislý kandidát Rudolf Kusý,
pričom súčasný starosta Richard Frim-
mel (SMER-SD) skončil na poslednom
treťom postupovom mieste. Najtesnejší
rozdiel medzi zvoleným a nezvoleným
kandidátom bol v Starom Meste, kde
Martin Borguľa (SMER-SD) o 12 hla-
sov predbehol Martu Černú (Nezávislé
fórum). Vzhľadom na malý rozdiel a
fakt, že Nezávislé fórum nemalo zastú-
penie vo všetkých okrskových komi-
siách, možno stojí pre M. Černú za
úvahu nechať prepočítať volebné lístky
ak nie vo všetkých, tak aspoň vo vybra-
ných okrskoch. Bratislava už pozná
precedens - pred piatimi rokmi ústavný
súd na základe sťažnosti nezvoleného
poslanca revidoval výsledky volieb do
bratislavského mestského zastupiteľ-
stva vo volebnom obvode Nové Mesto.
Absolútnym fiaskom sa skončili voľby
pre Stranu zelených (SZ) a koalíciu
Slobodné fórum, Nová demokracia (SF,
ND). Podporu voličov potrebnú na zvo-
lenie do krajského parlamentu dokonca
nezískal ani predseda zelených a pred-
sedníčka slobodných. (pol)

Väčšinu v krajskom zastupiteľstve získa

koalícia KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP

O županovi sa

rozhodne až

v druhom kole
BRATISLAVA
Výsledky sobotnej voľby predsedu
Bratislavského samosprávneho kra-
ja (župana) museli zaskočiť všet-
kých. Aj samotných kandidátov.
Ukázalo sa, že väčšina kandidátov bola
aj tentoraz opäť iba do počtu. Nad 10%
hlasov získali iba traja - Vladimír
Bajan, Pavol Frešo a Branislav Záhrad-
ník. Potvrdilo sa aj, že o novom župa-
novi sa rozhodne v druhom kole. Pora-
die, ktoré určili v sobotu bratislavskí
voliči a počet hlasov, ktoré kandidáti
získali, však prekvapili.
Najhoršie skončili tí, ktorí nezískali ani
jedno percento hlasov - Juraj Janošov-
ský (ÚSVIT, 0,31%), Mária Bertóková
(Rómska iniciatíva Slovenska, 0,43%),
Martin Halás (SDĽ, 0,61%) a Zdenko
Marton (KSS, 0,90%). Spokojnejší
môže byť Miloslav Šimkovič (Európ-
ska demokratická strana, 1,13%) a Pe-
ter Pilinský (Strana zelených, 1,79%),
no ani ich volebný výsledok nezamie-
šal župné karty.
Jaroslav Paška (SNS, 4,03%) je od
júna europoslancom a kandidatúru na
župana bral zrejme skôr ako povinnú
jazdu. Najviac sklamaný musí byť zrej-
me Róbert Beňo (Most-Híd), ktorý aj
napriek masívnej volebnej kampani
skončil štvrtý (5,09%), navyše však
nebol zvolený ani len za poslanca za
volebný obvod Nové Mesto.
Od Branislava Záhradníka (nezávislý)
sa očakával lepší výsledok. Napriek
tomu, že mal azda najprofesionálnejšie
vedenú volebnú kampaň, stačilo to iba
na tretie miesto (14,88%). Pod jeho
výsledok sa zrejme podpísalo aj to, že
kandidatúru ohlásil na poslednú chví-
ľu. On sám je napriek tomu s počtom
získaných hlasov spokojný.
Nepríjemne prekvapený je zrejme Vla-
dimír Bajan (nezávislý, 29,49%), ktorý
sa podľa očakávania dostal do druhého
kola, ale až z druhého miesta a so stra-
tou vyše 12 tisíc hlasov na prvého
Pavla Freša (KDH, OKS, SDKÚ-DS,
SMK-MKP, 41,29%). Ten musí byť
naopak z volebného výsledku milo pre-
kvapený. Napriek tomu sa však ešte
nemôže tešiť na županské kreslo. V dru-
hom kole sa môže skončiť všetko úplne
inak. O novom županovi totiž rozhodnú
voliči Záhradníka, Beňa a Pašku. (pol)

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
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STARÉ MESTO
Na Dunajskej ulici má do leta 2011
vyrásť polyfunkčný objekt Tatra
Grand Residence. Objekt bude
situovaný v prieluke medzi budovou
OMNIE a Liga pasážou. Budova má
mať osem nadzemných a dve pod-
zemné podlažia.
Komplex ponúkne bývanie, priestory
pre administratívu, obchod a parkova-
nie. K dispozícii bude 16 bytov vyššie-
ho štandardu od 50 do 170 štvorcových
metrov, s terasami a balkónmi, vrátane
dvoch mezonetových bytov. Kancelá-
rie budú na 1326 štvorcových metroch
a na obchodné priestory je určených
474 štvorcových metrov. Súčasťou
objektu sa stane 60 parkovacích miest. 
Z troch obchodných priestorov bude v
jednom pobočka Tatra banky a zvyšné
dva sa budú predávať po dokončení
hrubej stavby objektu.
Developerom projektu je spoločnosť
Tatra Residence, člen Tatra banka
Group. Má ísť o jednu z najmodernej-
ších budov vsadených do centra Staré-
ho Mesta, ktorá zároveň nadviaže na
existujúcu zástavbu. Autorom projektu
je architekt Peter Jančo a kolektív
architektonickej kancelárie BRUMI
UNO CONSULTING. 

Podľa autora objekt tvorí líniu tradič-
nej uličnej čiary legendárnej Dunaj-
skej ulice špecificky tvarovanou
hmotou. Okrem vyplnenia prieluky
obohatí aj obraz tejto časti centra

mesta. Generálnym dodávateľom
stavby je spoločnosť ZIPP Bratisla-
va. (rob, brn)

VIZUALIZÁCIA - Peter
Jančo/Brumi Uno Consulting

Za kasárňou

vybudovali

nové ihrisko
NOVÉ MESTO
V areáli Základnej školy s mater-
skou školou na ulici Za kasárňou v
mestskej časti Bratislava-Nové Mes-
to majú nové viacúčelové ihrisko.
Jeho vybudovanie vyšlo na 98 000 eur,
z čoho 40 000 eur bola dotácia z rezer-
vy predsedu vlády, zvyšok zaplatila
mestská časť zo svojich zdrojov. 
„Ihrisko poslúži nielen žiakom školy,
ale aj verejnosti,“ informovala Alžbeta
Klesnilová, tlačová tajomníčka staros-
tu miestnej časti Bratislava - Nové
Mesto. (mm)

Revitalizácia má

obnoviť Park 

J. M. Hurbana
RAČA
Park J. M. Hurbana v Rači sa bude
revitalizovať. Park sa nachádza na
rohu ulíc Púchovská a Detvianska,
oproti miestnemu cintorínu. Vzhľa-
dom na to že je zanedbaný, sa ho
samospráva rozhodla obnoviť.
Park J. M. Hurbana nezmení po rekon-
štrukcii svoju funkciu, existujúca infra-
štruktúra a prístupy doň zostanú zacho-
vané. Obnova sa týka niektorých chod-
níkov, kde bude asfaltový povrch
vymenený za dlažobné kocky. Pribud-
núť má 21 nových lavičiek a sedem
odpadkových košov. Nová protihluko-
vá stena bude najmä chrániť prostredie
parku pred ruchom z električkovej
dopravy, ktorá susedí s parkom. Pod
portálom pódia je vymedzený priestor
na umiestnenie busty J. M. Hurbana, v
parku vybudujú malé detské ihrisko,
novými lavičkami a odpadkovými
košmi. Dôjde aj k rekonštrukcii verej-
ného osvetlenia.
Pokiaľ ide o zeleň, nosnými prvkami
parku sú alejové stromy a líniové živé
ploty, ktoré oddeľujú priestor parku od
rušnej komunikácie. Nové kríky majú
mať celoročný charakter a pri vstupoch
do parku sa ráta s výsadbou tzv. barié-
rových drevín – živých plotov. (rob)
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Mestská polícia

vraj rieši 

bezdomovcov 
NOVÉ MESTO
V predchádzajúcom čísle Bratislav-
ských novín sme uverejnili list nášho
čitateľa Ľudovíta Janeka, ktorý
upozornil na opitých a agresívnych
bezdomovcov. Tí vraj na Kramá-
roch obťažujú obyvateľov, obsadzu-
jú lavičky a svojím správaním zne-
príjemňujú život v tejto lokalite.
Čitateľ uviedol, že na sídlisku Kramáre
býva už sedem rokov a práve počas
posledného roku vníma ich zvýšenú
prítomnosť. 
„Idete k pošte - sú tam, ku kultúrnemu
stredisku - všetky lavičky sú obsadené,
na detské ihrisko - to isté…,“ uvádza
čitateľ. Podľa neho však nie je problé-
mom ich prítomnosť, ale to, že sú opití,
agresívni a že si bez okolkov vykoná-
vajú potrebu na verejnosti. „Výsled-
kom je, že matky s deťmi sa boja cho-
diť osamote von a že sme prestali
púšťať naše deti na detské ihriská,“
uviedol Ľudovít Janek. 
Dodal, že susedia z Dérerovej ulice pri
obchode vyriešili situáciu svojským
spôsobom - odstránením všetkých lavi-
čiek z okolia domu, čo by malo zame-
dziť, aby sa bezdomovci stretávali pri
tomto objekte. „My na Višňovej sme
skúšali opakovane volať štátnych aj
mestských policajtov - bohužiaľ, bez
efektu. Kto by nám v tejto veci mohol
pomôcť?“
Hovorca mestských policajtov Peter
Pleva poslal stručnú odpoveď a stano-
visko: „Naši policajti venujú dodržia-
vaniu všeobecne záväzných nariadení
o čistote a poriadku pozornosť aj na
miestach, ktoré opisuje čitateľ Brati-
slavských novín.“ Podľa hovorcu
mestskej polície na znečisťovanie ve-
rejných priestranstiev na Višňovej ulici
a Ulici L. Dérera dostali od občanov
týchto ulíc v tomto roku desať telefo-
nických podnetov. „Hliadky ich v teré-
ne preverili a priestupcov riešili v
zmysle zákona,“ uviedol Peter Pleva.
Občanom tak nezostáva zrejme nič iné,
len dúfať, že častejšie kontroly bezdo-
movcov znechutia a radšej z danej
lokality odídu. (rob)

Prieluku na Dunajskej vyplní budova

Tatra Residence s ôsmimi poschodiami

Najlepší darčekový obchod.
Vreckový počítač, prenosná herná konzola, 

až 21000 hier, až 80 hodín videa, až 40000 skladieb. 

Vsetko v jednom.

tiež v celoslovenskej sieti

SWP
OC Polus, Bratislava                  OC Avion Shopping Park, Bratislava                   OC Aupark, Bratislava                 Hlavná 31, Košice

TRACO COMPUTERS M:ZONE iSTYLE

© 2009 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc registered in the U.S. and other countries. MacBook Pro is a trademark of Apple Inc. Content sold separately. Available on iTunes. 

iPod touch
Cenová bomba 
  199 € Najlepší vianočný darček.

Lekárska služba prvej pomoci má 

v Bratislave dve svoje ambulancie
BRATISLAVA
Veľa obyvateľov hlavného mesta
možno nevie, že okrem záchrannej
zdravotnej služby funguje v Bratisla-
ve v prípade núdze aj lekárska služba
prvej pomoci. 
K dispozícii sú dve ambulancie, kam
môžu pacienti prísť v prípade potreby.
Lekárska služba vyšetrí pacienta priamo
na mieste, predpíše mu potrebné lieky, v
prípade ťažkých stavov zavolá záchran-
ku a pošle ho do nemocnice.
Ambulancie lekárskej služby prvej po-
moci sa nachádzajú v Ružinove v Ruži-
novskej poliklinike a v Petržalke v zdra-
votnom stredisku na Strečnianskej č. 13.

Obe ambulancie sú otvorené v pracovné
dni od 19.00 do 7.00 h, cez víkendy a
sviatky nonstop.
Zmenila sa aj detská pohotovosť na
Kramároch. Vo štvrtok 12. novembra
2009 otvorili pre deti druhú časť pripra-
vovaného oddelenia urgentného príjmu
- časť chirurgických ambulancií. Zria-
ďovanie urgentného príjmu je krokom
DFNsP k zabezpečeniu plynulosti staro-
stlivosti o detských pacientov. Jedným z
jeho hlavných cieľov je skrátenie čaka-
nia a oddelenie akútnych pacientov od
pacientov chronicky chorých, ktorí
prídu na kontrolu, resp. plánovanú hos-
pitalizáciu. 

Mesačne potrebuje ošetrenie v chirur-
gickej ambulancii okolo 2200 detských
pacientov, chirurgickú ústavnú pohoto-
vostnú službu navštívi každý mesiac
okolo 900 detských pacientov. Urobili
sa stavebné úpravy chirurgických
ambulancií, vybudovala sa zákroková
miestnosť, skvalitnili priestory chirur-
gického a ambulantného traktu pre akút-
ne stavy. 
Ambulancie a čakárne majú germicídne
žiariče zabezpečujúce zdravšie prostre-
die. Kúpili boli aj nové polohovateľné
lôžka a vyšetrovacie stoly a zriadili zá-
krokovú miestnosť pre chirurgických
pacientov. (brn)
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Človek so psom

je okamžite

odsúdený
LIST ČITATEĽA
Chcela by som zareagovať na článok
„Psy nerobia problémy, to ich majite-
lia“. Dovoľte povedať názor človeka
„z druhého brehu“ - psičkára. 
Rada by som sa podelila o svoju nega-
tívnu skúsenosť, lebo mám naozaj dosť
článkov, diskusií a chatov, v ktorých sa
to len tak hemží obvineniami na psičká-
rov od relatívne slušných príspevkov, až
po úplné nenávistné vulgarizmy. Všetky
však majú jedného spoločného menova-
teľa a tým je klasický predsudok. 
Zdá sa, že veľa ľudí skutočne nevie pri-
stupovať k spoločnosti inak, ako si ju
rozdeliť na skupinky, pomenovať ich a
prisúdiť im určité vlastnosti - väčšinou
negatívne, aby bolo na čo nadávať. 
Hoci viem o probléme so psami a psími
exkrementmi, aj s ich nezodpovednými
majiteľmi, dávala by som si pozor pri
vynášaní súdov nad psičkármi vo všeo-
becnosti. Mnohé z nich ma urazili a
dotklo sa ma, ako ľudia vnímajú majite-
ľov psov. Bohužiaľ, na základe mojej
vlastnej skúsenosti, vnímajú ich tak už
na prvý pohľad. Už keď ich zbadajú. Už
keď vidia, že majiteľ so svojím psom
stojí na trávniku.
Stručne môj príbeh. Jedného dňa som
bola so svojím psom cvičiť na trávniku,
kde nemajú zakázaný pohyb. Bývam v
rodinnom dome so záhradou a pes je
väčšinu času vonku, kde si robí aj potre-
bu. Keď som s ním na vychádzke a
spraví si potrebu, zbieram jeho exkre-
menty do vreciek. Niekoľkokrát sa mi
stalo, že okoloidúci, ktorí ma videli
upratovať, sa uškŕňali pod nos, zrejme
to niektorým príde smiešne. 
Keď som výcvik ukončila (upozorňu-
jem, že môj pes sa na spomínanom tráv-
niku nevyšpinil a neurobil to ani nikdy
predtým), vyšla z protiľahlého paneláku
staršia pani a v podstate mi vynadala.
Povedala mi, aby som si išla psa venčiť
inam, plocha vraj patrí spoločenstvu
domu, z ktorého vyšla. Najprv som jej
trpezlivo snažila vysvetliť, čo som tu
vlastne robila, ako aj to, že môj pes si
tam žiadnu potrebu nerobil. Všetko zby-
točné. Neúnavne si opakovala svoje,
vykrikovala na mňa cez cestu. 
Nebudem popierať, že som sa rozčúlila
a že som sa s ňou nakoniec hádala a aj
som veru zvýšila hlas, na čo nie som
veľmi hrdá. No skutočnosť, že dotyčná
nevidela nič relevantné, nepoznala ma,
ale napriek tomu z obrazu, ktorý sa jej
naskytol, vypočítala jednoznačnú rovni-
cu - človek so psom = vagabund a psie
exkrementy, a podľa nej sa hneď sprá-
vala, ma naozaj veľmi rozčúlila. 
Ešte chcem upozorniť, že v časti mesta,
v ktorej bývam, nenájdete širokoďaleko
jediný kôš na psie exkrementy. Takže za
psa platím, ale vrecká na exkrementy si
kupujem a nosím so sebou. Jedna veta
ku spomínanej staršej panej, ktorá
vyhlásila trávnik oproti ich domu za
majetok spoločenstva. 
Vzhľadom na to, že ma skutočne rozčú-
lila, dala som si tú námahu a pozrela
som sa do katastra. Výsledok? Spomí-
naný trávnik aj pozemok pod panelá-
kom a široké okolie patrí mestu.
Napriek tomu sa odvtedy tomuto trávni-
ku vyhýbam, nerada by som si zážitok
zopakovala, obávam sa, že by to nepo-
mohlo a tiež si nechcem ničiť moje
duševné zdravie.

Michaela Kovářová, Staré Mesto

Väčšie deti

vlastne nemajú 

kde športovať
LIST ČITATEĽA
Bývam vo východnej časti Prievozu
a trápi ma, že tunajšie deti nemajú
priestor, kde by si mohli zašportovať
a tráviť voľný čas bez obáv o bez-
pečnosť (okrem lúčky za panelákmi
medzi Hraničnou a Martinskou uli-
cou, ktorá je upravená na ihrisko).
Po zrušení výjazdu na diaľnicu sa blíz-
ko nás nachádza zaujímavý pozemok,
ktorý je opustený a očividne oň kvôli
nadmernej hlučnosti a zdevastovanej
pôde, na ktorej je buldozérmi rozhrnu-
tá bývalá čierna skládka stavebného
odpadu, nemá nikto záujem. Chcel by
som navrhnúť, či by bolo možné tento
pozemok od majiteľa odkúpiť (prena-
jať) a zrekultivovať pre športovania
mládeže.
Celý pozemok je zo strany od Syslej
ulice oplotený (aby naň niektorí nezod-
povední ľudia nevyvážali záhradný a
stavebný odpad), čo je výhodné, aspoň
by deti v zápale hry nemohli vybehnúť
na ulicu, a z opačnej strany ho od diaľ-
nice delí veľký betónový múr tvoriaci
protihlukovú bariéru. Stačilo by len
urobiť v oplotení zo Syslej ulice brá-
ničku, cez ktorú by sa na pozemok dalo
vchádzať a po zrekultivovaní by z neho
mohlo byť športovisko vhodné na lop-
tové hry. 
Ihrisko pre maličkých tu už je (naozaj
je pekne zrekonštruované, vďaka!) na
Kaštieľskej ulici pri Rozvoji, no staršie
deti si, žiaľ, nemajú kde bezplatne
zašportovať. Kedysi sa dalo zahrať si
futbal na Rapide, no po zmene na
„Artmediu“ tam už nikoho nepustili,
lebo ich „krásne trávnaté plochy“ by
im deti zničili a rozryli. Je to proste
súkromný majetok. 
Mám troch synov, a keď chcem, aby si
išli s kamarátmi zahrať futbal, volejbal,
bedminton, tenis či hoci aj vybíjanú,
nemajú kam ísť. Na uliciach to pre
dopravu nie je možné, do parku pri
kaštieli ich nepustia, na „Artmediu“
takisto nie... a spomínaný pozemok
momentálne leží nevyužitý a čaká, kto
si ho všimne. 
Už dávnejšie som chcel navrhnúť, aby
ho sprístupnili pre deti, aby sa mohli,
ak chcú, spoločne a na „čerstvom“
vzduchu vyšantiť. Hlavne, aby mali
bezplatný a voľný prístup na nejakú
trávnatú plochu. Čo sa týka spomína-
ného pozemku, možno by diaľničná
spoločnosť súhlasila s takýmto využi-
tím. Peter Kurčák, Ružinov

Mechana ponúka bulharskú kuchyňu
Vo Vrakuni na Hradskej ulici sme
objavili reštauráciu s nezvyčajným
názvom - MECHANA. Ako sme sa
presvedčili, ide o bulharskú reštaurá-
ciu a mechana je po bulharsky hosti-
nec, krčma.
Reštaurácia sa nachádza v zástavbe
rodinných domov, z ktorých mnohé boli
prestavané na obchodné prevádzky.
Mechana sa nachádza v suteréne jedné-
ho z takýchto objektov, pred ním je letná
terasa s grilom, ktorá však v novembri
nie je v prevádzke. Pred reštauráciou je
niekoľko parkovacích miest, takže sa
sem dá ísť aj autom.
Celá reštaurácia je nefajčiarska, interiér
tvoria drevené stoly a lavice s masívu
oddelené drevenými paravánmi. Každý
stôl tak má isté súkromie. Napriek tomu,
že Mechana nie je žiadna fajnová reštau-
rácia, kde odporúčajú rezerváciu vopred,
potvrdilo sa nám, že vždy je lepšie pred
návštevou do reštaurácie zavolať a rezer-
vovať si stôl. Nám sa totiž stalo, že sme
prišli v čase, keď tu čakali väčšiu spoloč-
nosť a boli sme upozornení, že nás
nemôžu obslúžiť, pretože kuchár nebude
stíhať. Pokiaľ by nás nemali kam usadiť,

to by sme pochopili, ale ak majú voľný
stôl, mali by zvládnuť uspokojiť “každú
stoličku”.
V ponuke jedál dominujú bulharské
špeciality, majú však aj slovenské
jedlá. Z polievok sme ochutnali Bul-
harskú Topčetu s mäsovými knedlíčka-
mi (1,66 €). Aj keď nám čašníčka tvrdi-
la, že to je vývar, bolo to niečo úplne
iné. Je to vlastne polievka s rozvarenou
ryžou a postrúhanou mrkvou s knedlíč-
kami z mletého mäsa a ryže zahustená
jogurtom. Polievka bola chutná, ale
presolená.
Z hlavných jedál sme si dali Paržola na
skara (4,65 €), čo je podľa bulharských
receptúr naložená krkovička pripravená
na rošte. Namiesto prílohy sme si dali
bulharský chlieb, čo sú vlastne krajce na
sucho opečeného chleba. Kapustová
obloha pôsobila odstrašujúco a vôbec
nie bulharsky.
Pikantné kuracie soté na balkánsky spô-
sob (5,31 €) bolo pripravené z kuracích
pŕs, cibule, papriky, paradajok, slaninky,

šampiňónov, kečup, feferónok a bolo
teda poriadne štipľavé.
Ďalej sme si dali Balkánsky špíz, ktorý
tvorilo kuracie mäso, paprika a slaninka
(5,48 €). V ponuke majú aj Bravčový
špíz Burgas (5,31 €), ktorý je z bravčovej
sviečkovej (myslia zrejme panenku), sla-
niny, cibule, papriky, bulharského syra.
Možno ho ochutnáme nabudúce.
Okrem bulharských špecialít ponúkajú
jedlá z hydiny, bravčového a hovädzieho
mäsa a 11 druhov šalátov.
Ocenili sme, že v ponuke majú aj bul-
harské vína, ochutnať sme ich mohli až
keď sme si kúpili celú fľašu.
Celkovo hodnotíme reštauráciu Mecha-
na ako priemernú, ak niekedy dostanete
chuť na bulharské špeciality, v Bratisla-
ve veľa možností nemáte a Mechana to
istí. Sklamalo nás, že tu nemajú žiadny
bulharský dezert. Medový rez podľa sta-
rej arménskej receptúry totiž predávajú
už aj v hypermarkete.
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Na skutočných bojovníkov sa zabúda
V utorok sme mali štátny sviatok –
dňom voľna sme si pripomenuli 17.
november, dvadsiate výročie nežnej
revolúcie. 
Fascinujú ma dve veci. Na jednej strane
plamenné reči, akí úžasní boli rôzni
súčasní politici a podnikatelia v tých
studených novembrových dňoch. A na
druhej strane postoj dnešných dvadsiat-
nikov, ktorí si síce užívajú výdobytky
revolúcie, ale súčasne tvrdia, že oni by
do podobných akcií nešli (možno ste aj
vy videli anketu v médiách, na základe
ktorej píšem tieto riadky). 
Dúfam, že mi naši čitatelia odpustia,
keď dnes nebudem písať o čisto spotre-
biteľských problémoch. Patrím k tej
stratenej generácii, ktorá sa pokúsila
viackrát vzoprieť režimu. Najskôr v
päťdesiatych rokoch, keď sme ako deti
buržoáznych rodičov (otec učiteľ,
mama lekárnička), nemali mať šancu
dostať sa na vysoké školy podľa vlast-
ného výberu. Napriek obavám rodičov
som prvý raz použila svoju býčiu pova-

hu. Zaútočila som na vtedajšie minister-
stvo školstva – a utrpela Pyrrhovo
víťazstvo. Na vysokú ma museli prijať –
ibaže nie na medicínu, po ktorej som
túžila. A tak som sa po rokoch ocitla v
kontrole, čo vlastne neľutujem. 
Potom prišiel rok 1968 a ja som znovu
„bejčila“, ako hovorili Pražania. Výsled-
kom bolo dlhoročné obdobie, ktoré sa dá
označiť ako „Kušuj, a buď rada, že
môžeš vôbec robiť, myslí na budúcnosť
svojho syna“. našťastie, ešte pred jeho
maturitou prišiel rok 1989 a na vysokú
školu sa tak dostal bez problémov. 
A teraz k tým súčasným „zaslúžilým“
bojovníkom „nežnej“ revolúcie. Akosi
ich vtedy nebolo vidieť! Povedala by
som, že skutoční bojovníci spadli skoro
do zabudnutia! Súčasní „mocní“, či už v
politike alebo v ekonomike, sa do svo-
jich pozícii „nasúkali“ pekne nenápad-
ne. O to viac však hlásajú plamenné

reči, ktoré majú zmysel v hesle: „Po
vojne je každý vojak generálom!“
Druhej skupine, teda tým, ktorí boli v
čase revolúcie malými deťmi, zase odka-
zujem, aby zľavili zo svojej bohorovnos-
ti. Ak si myslia, že zahraničie ich prijme
s otvorenými náručiami, mohli by sa
trpko zobudiť. Slovensko sa začína
podozrivo červenať. Nacionalisti získa-
vajú body. Napríklad by radi uzákonili
akúsi občiansko-vlasteneckú prísahu,
spievanie hymny pred vyučovaním. 
Zatiaľ sa tomu väčšina občanov iba
usmieva a neberie ich vážne. Musím
však myslieť na svojho otca, ktorý
tvrdil, že fašizmus by nikdy nenabral
obludnú podobu holokaustu, keby sa
stredná trieda nebola spočiatku iba
usmievala nad maliarom - natieračom. 
A na záver dovoľte, aby som poďako-
vala vyše 2000 našim čitateľom za ich
hlas vo voľbách do VÚC. Žiaľ, chýba-
lo dvanásť hlasov tých, ktorí voľby
odignorovali!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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Návštevníci reštaurácie HRAD 
majú povolený vjazd 

motorovým vozidlom do 
areálu cez Leopoldovu bránu 
denne do 22:00 hod. zadarmo

Hrad

Leopoldova brána

R
eštaurácia H

R
A

D

www.restauraciahrad.sk

Tel.: 02 / 5972 4256
Tel.: 02 / 5972 4257
Tel.: 02 / 5972 4258
mobil: 0911 132929

info@restauraciahrad.sk

SVADBY - VIANOČNÉ PÁRTY - EVENTY

nájdete na www.banoviny.sk
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R E S T A U R A N T

DO STREHU!

K slávnosti vína Beaujolais sa schyºuje, v re‰taurácii Traja Mu‰ketieri sa hoduje.
Jedlo, pitie, ão hrdlo ráãi... oddychu nám nedopraj. Mil˘ pocestn˘! Roz‰ír aj Ty na‰e mu‰ketierske rady 

19. - 20. novembra 2009 o 19:30 hod. 
a ãa‰ou vína mladého na oslavu pripi si s nami!

âaká na Vás bohatá hostina s neopísateºnou atmosférou vidieckeho hostinca.
Konzumné: 30 eur na osobu

Prídite v dobrej nálade a zoberte aj priateºov.
Rezervácie: Re‰taurácia Traja Mu‰ketieri, tel. kont.: +421 2 54 43 00 19

www.trajamusketieri@nextra.sk

Beaujolais Nouveau roãník 2009

K pražským vysokoškolákom sa prví na

Slovensku pripojili bratislavskí filozofi
BRATISLAVA
Študenti Filozofickej fakulty Univer-
zity Komenského, ktorí sa 16. no-
vembra 1989 zúčastnili na neohláse-
nom protestnom pochode mestom,
sa v pondelok 20. novembra 1989
ako prví na Slovensku pripojili k
pražským vysokoškolákom a vstúpi-
li do študentského štrajku.
Ako pri príležitosti 20. výročia novem-
brových udalostí spomínajú vtedajší
študenti filozofickej fakulty, vďaka 16.
novembru ich pražské udalosti neza-
skočili a boli okamžite pripravení pri-
pojiť sa k štrajku pražských vysoko-
školákov. Cez víkend 18. a 19. no-
vembra 1989 v internáte v Mlynskej
doline sformulovali list vtedajšiemu
predsedovi federálnej vlády Ladislavo-
vi Adamcovi, ktorý v pondelok 20.
novembra prečítali vo vestibule Uni-
verzity Komenského na Šafárikovom
námestí. Žiadali dôsledné prešetrenie
piatkových udalostí na Národní tříde a
potrestanie vinníkov brutálneho zásahu
proti pražským študentom. „List sme
prečítali z parapetnej dosky vo vstup-
nej hale - pri čítaní sme sa po jednotli-
vých vetách striedali, aby to nebolo len
na jedného,“ spomína vtedajší študent
3. ročníka Milan Novotný.
Po chvíli sa objavili dekan a ďalší
funkcionári filozofickej fakulty. Na
naliehanie študentov a niektorých uči-
teľov otvorili aulu univerzity, kde si
členovia vedenia fakulty sadli do kre-
siel na vyvýšenom pódiu. „Žiadali sme
ich, aby zaujali postoj k násilnému
potlačeniu pražskej demonštrácie. Vy-
krúcali sa však a vyzývali nás, aby sme
sa venovali štúdiu a nedramatizovali
situáciu. Keď sme ani po hodine ne-
dospeli k ničomu, jeden zo študentov
ich vyzval, nech odstúpia, ak sa neve-
dia, či boja vyjadriť, pretože ich prestá-
vame akceptovať ako svojich predsta-
viteľov. A oni sa zodvihli a sadli si
medzi študentov. Asi desiati z nás si
potom sadli na ich miesta a tak na Slo-
vensku vznikol prvý vysokoškolský
štrajkový výbor,“ spomína Milan
Novotný.
Ešte v ten istý deň sa v aule objavili
pražskí študenti, ktorí bratislavských
filozofov informovali o piatkovom
zásahu polície a štrajku študentov praž-
ských vysokých škôl. Z neďalekej
umeleckej besedy prišli zástupcovia
Verejnosti proti násiliu, ktorá vznikla v
nedeľu večer. Informovali o požiadav-
kách VPN a vyjadrili študentom filozo-

fickej fakulty plnú podporu. Krátko
popoludní sa v aule Univerzity Ko-
menského objavili aj študenti Vysokej
školy múzických umení, ktorí mali na
rozdiel od filozofov od začiatku pod-
poru vedenia školy. Podvečer sa štraj-
kujúci študenti vybrali na Hviezdosla-
vovo námestie, kde o štrajku informo-
vali zhromaždených Bratislavčanov. Tí
sem prišli zapáliť sviečky za študenta,
ktorý mal byť v Prahe zabitý pri poli-
cajnom zásahu proti študentom.
Následne sa v budove VŠMU na Jirás-
kovej ulici (dnes Ventúrskej) stretli
zástupcovia Filozofickej fakulty UK a
VŠMU, aby prijali spoločné vyhláse-
nie. V ňom vyjadrili protest proti bru-
tálnemu zásahu verejnej bezpečnosti a
vojsk ministerstva vnútra 17. novemb-
ra v Prahe a týždenným prerušením vy-
učovania sa pripojili k výzve praž-
ských študentov, ktorí okrem iného žia-
dali prešetrenie brutálneho zásahu na
Národní tříde a na pondelok 27. no-
vembra 1989 ohlásili generálny štrajk.

V závere vyzvali študentov ostatných
vysokých škôl na Slovensku, aby sa k
nim pripojili.

~     ~     ~
Bývalí študenti filozofickej fakulty pri
príležitosti 20. výročia pochodu brati-
slavských vysokoškolákov a Nežnej
revolúcie pripravili na Katedre Žurna-
listiky FF UK na Štúrovej ulici 9 výsta-
vu fotografií a dokumentov z novemb-
ra 1989.

~     ~     ~
Od 17. novembra je pre verejnosť prí-
stupná aj výstava November '89, ktorú
pripravil Ústav pamäti národa na
Západnej terase Bratislavského hradu.
Vystavené tu sú fotografie, plagáty,
výzvy a karikatúry, ale aj dobové pred-
mety ako skartované dokumenty ŠtB,
policajná uniforma, ostnatý drôt a hra-
ničný stĺp, ktoré symbolizujú pád reži-
mu. Výstava je otvorená denne od
10.00 do 18.00 h a potrvá do 31.
decembra 2009. Radoslav Števčík

FOTO - Katarína  Štrpková

Listy Ježiškovi

budú hádzať 

do schránky
BRATISLAVA
Novinkou na tohtoročných Vianoč-
ných trhoch na Hlavnom námestí
bude vianočná schránka malých
Bratislavčanov. Do schránky umiest-
nenej pri vianočnom strome budú
môcť deti hádzať svoje priania.
S iniciatívou zriadenia vianočnej
schránky prišlo mesto, Slovenská pošta
poskytla potrebné zariadenie. Podľa
prvého námestníka primátora Milana
Cíleka (Občiansky klub) ide o servis
pre Bratislavčanov, matky, otcov, ale
najmä pre deti. Poštová vianočná
schránka bude umiestnená medzi via-
nočným stromom na Hlavnom námestí
a pódiom. Sprístupnia ju počas Vianoč-
ných trhov, ktoré sa oficiálne začnú
rozsvietením vianočného stromu 27.
novembra 2009. 
Rodičia si môžu už ofrankovanú kartu
zadarmo vyzdvihnúť napríklad na via-
nočných trhoch v stánku Nadácia Bra-
tislava. Správny postup bude zverejne-
né na boku schránky. Na pohľadnicu sa
odporúča napísať aj spätnú adresu, aby
Ježiško vedel, kam má dieťaťu odpí-
sať, ak o to bude stáť. V prípade prianí
či kresieb na vlastnej pohľadnici ju
treba ofrankovať známkou v hodnote
40 centov. Na predtlačenej karte je už
uvedený aj adresát: 999 99 Ježiško, na
ostatných treba túto adresu napísať. 
Vianočná schránka malých Bratislav-
čanov bude mať teda o pár dní svoju
premiéru a M. Cílek verí, že sa tento
spôsob komunikácie bratislavských
detí s Ježiškom prostredníctvom veľkej
schránky na Hlavnom námestí stane
tradíciou. (rob) 

AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

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

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať 
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne 

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232 0903 263 639 0905 576 888

Projekt na 

RODINNÝ DOM
ZDARMA!

Hlavné námestie

už má vianočný

stromček
BRATISLAVA
Od štvrtka 12. novembra 2009 je na
Hlavnom námestí vianočný strom-
ček. Meria približne 14 metrov a
mestu ho dostalo od darcu zo Záhor-
skej Bystrice.
„Stromček slávnostne rozsvietia v deň
otvorenia Vianočných trhov, 27.
novembra o 16.00 h a na námestí zosta-
ne do konca roka 2009. Vianočným
stromom bude aj v tomto roku Smrek
pichľavý (Picea pungens), ktorý Mest-
ské lesy bezplatne získali od Eduarda
Pokorného. Náklady za služby spojené s
prevozom a umiestnením vianočného
stromu by nemali presiahnuť sumu 650
eur,“ prezradila hovorkyňa primátora
Beatrice Szabóová.. 
Podľa jej informácií, od pondelka 9.
novembra 2009 sa na Hlavnom a na
Františkánskom námestí začali stavať aj
stánky na Vianočné trhy 2009. „V tomto
roku potrvajú 27 dní. Začnú sa slávnost-
ným otvorením 27. novembra o 16.00 h,
ukončia sa 23. decembra. Na Vianoč-
ných trhoch 2009 bude počas adventné-
ho mesiaca predávať 114 úspešných
uchádzačov v 107 predajných stán-
koch,“ doplnila Beatrice Szabóová.
Ponúkať tu budú okrem občerstvenia aj
úžitkové a dekoračné umelecké pred-
mety z dreva, zo skla, z kože, prútia, zo
šúpolia či z včelieho vosku. (brn)

Pred divadlom

bude smrek 

z Klenovca
STARÉ MESTO
Vo štvrtok 19. novembra 2009 by mal
do Bratislavy doputovať smrek,
ktorý doplní vianočnú atmosféru na
Hviezdoslavovom námestí.
„V stredu 18. novembra 2009 začnú
zvážať na námestie konštrukcie predaj-
ných stánkov, prístreška so stolmi a
pódium pre kultúrny program. O deň
neskôr sem z Klenovca doputuje smrek,
ktorého výška pred výrubom dosahuje
úctyhodných 26 metrov,“ informovala
hovorkyňa samosprávy Starého Mesta
Alena Kopřivová.
Ako prezradila, zaujímavý je aj príbeh
tohto nádherného velikána. „V prvej
polovici minulého storočia ho na výro-
čie sobáša pri svojom domci zasadil
Klenovčan Mikuláš. Chcel ním potešiť
svoju ženu Oľgu, ktorá za ním prišla až
z Bratislavy do dedinky na úpätí Vepor-
ských vrchov uprostred Gemera. Dnes
už ani jeden z manželov nežije a maji-
teľmi domu sa po ich smrti stali Marta
Grznárová a jej syn Bohdan. Tí sa roz-
hodli darovať smrek Staromešťanom,
aby v tomto roku skrášlil Hviezdoslavo-
vo námestie.“ 
Staromestské vianočné trhy otvorí sta-
romestský starosta Andrej Petrek v pia-
tok 27. novembra 2009 o 16.00 h. Zažne
nielen strom, ale súčasne aj vianočnú
výzdobu na bratislavskom korze. Otvá-
rací koncert na zimnej promenáde
obstará skupina Lojzo, program na
Hviezdoslavovom námestí bude vždy v
piatok, sobotu a v nedeľu. 
Na námestí bude 25 stánkov otvorených
denne od 10.00 h, šestnásť s remeselníc-
kymi výrobkami zatvoria o 19.00 h,
deväť stánkov s občerstvením bude k
dispozícii až do 22.00 h. (mm)
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Vianočný bazár

bude už túto

nedeľu v PKO
BRATISLAVA
Tradičný Vianočný bazár Medziná-
rodného klubu žien bude v nedeľu
22. novembra v PKO. Začiatok je o
10.00 h, koniec o 16.00 h.
Vianočný bazár je už tradičným podu-
jatím, ktorý patrí k predvianočnej Bra-
tislave. 
„Súčasne je najväčším podujatím
diplomatickej a medzinárodnej komu-
nity na Slovensku. Naším poslaním je
dobročinnosť, všetky peniaze získané
predajom tovaru, vstupeniek a lístkov
do tomboly pôjdu v roku 2010 na cha-
ritatívne účely,“ informovala organizá-
torka akcie Zora Inka Grohoľová. 
Podľa jej slov, sa v tomto roku na
bazáre zúčastní 37 veľvyslanectiev a
desať neziskových organizácií. „Jed-
notlivé krajiny majú svoje stoly, na
ktorých budú ponúkať jedlá a výrobky
typické pre svoju krajinu. Všetky
vybrané peniaze potom odovzdajú
Medzinárodnému klubu žien, ktorého
charitatívny výbor rozhodne o ich
použití. Tohtoročný Vianočný bazár
bude prvým, na ktorom sa bude predá-
vať za eurá,“ prezradila Zora Inka
Grohoľová.
Organizátori veria, že výnos z tohto
ročníka prevýši vlaňajší. Dôvodom by
mohlo byť aj to, že podujatie presunuli
zo Starej tržnice do PKO, kde sú väčšie
priestory, a tým je aj možná účasť vyš-
šieho počtu krajín než v predošlých
rokoch.
Súčasťou dobročinnej akcie bude aj
tombola, v ktorej možno vyhrať leten-
ky a dovolenku v Turecku, víkendový
pobyt v hoteli Sheraton, víkendový
pobyt v hoteli Crowne Plaza, note-
book, welness víkend v Maďarsku,
šaty v hodnote 1400 eur.
Ďalšími cenami sú napríklad víkendo-
vý pobyt v Radison SaS Carlton,
víkendový pobyt v Aquacity Poprad,
nábytok, poukážky do exkluzívnych
reštaurácií, relaxcentier a salónov
krásy, šperky a mnoho iných zaujíma-
vých cien. 
Vstupenka pre dospelého stojí 3 eurá,
deti, študenti a dôchodcovia zaplatia
1,50 eura. (mm)

Seniori v Rači

dostali pomôcky

až z Nórska
RAČA
Domov sociálnych služieb RAČA má
zdravotnícke pomôcky z Nórska.
Získal ich Bratislavský samosprávny
kraj v spolupráci so Združením
miest a obcí Slovenska (ZMOS).
V domove je 289 seniorov a tí môžu od
11. novembra 2009 využívať dôležité
pomôcky, ako sú invalidné vozíky, toa-
letné stoličky, rolátory - pomôcky pri
chodení, madlá, bicykle na rehabilitá-
cie a iné zdravotnícke pomôcky. Zdru-
ženie miest a obcí ich získalo zo sever-
skej krajiny cez Nórsky finančný
mechanizmus. 
V Nórsku totiž platí zákon, že zdravot-
nícke pomôcky sa môžu využívať urči-
tý čas a po jeho uplynutí ich musia
vyradiť. Často však ide o drahé pomôc-
ky, ktoré sú v dobrom stave, a preto ich
poskytujú iným zariadeniam do iných
krajín. (mm)

Peniaze majú

teraz nahradiť

poukážky
PETRŽALKA
Petržalská samospráva začne využí-
vať novú formu pomoci pre sociálne
odkázaných ľudí, ktorí sa nachádza-
jú v hmotnej núdzi. Priamu hoto-
vosť, peniaze, vystriedajú platobné
poukážky.
„Použitie poukážok bude presne, úče-
lovo viazané. Samospráva dnes využí-
va poukážky v nominálnej hodnote
päť, desať a pätnásť eur, pričom ide o
pilotný projekt v rámci slovenskej
samosprávy. Modernizácia sociálnej
pomoci má prispieť k efektívnemu
využívaniu verejných financií pre cie-
lenú pomoc odkázaným skupinám
Petržalčanov,“ informoval hovorca
petržalskej samosprávy Ľubomír
Andrassy.
Ako pripomenul, v máji 2009 začali
využívať poukážku Asistencia, ktorú
však možno použiť len pri kúpe vyme-
dzeného sortimentu základných potra-
vín, prípadne na kúpu ošatenia, či na
školské a hygienické potreby. 
Od novembra 2009 navyše rozšíril
miestny úrad svoje služby o platobnú
poukážku Vital pass, ktorej použitie je
viazané na nákup liekov, zdravotníc-
kych potrieb, pomôcok, či na úhradu
preventívnej zdravotnej starostlivosti,
očkovanie. 
„Poslanci vyčlenili v tohtoročnom
rozpočte samosprávy na sociálnu
pomoc takmer 80 000 eur. Verejné
zdroje sú určené na podporu rôznych
sociálnych projektov, ktoré primárne
pomáhajú nielen ľuďom so zdravot-
ným postihnutím, mladým rodinám či
seniorom, ale aj občanom, ktorí sa nie
vlastnou vinou dostali do zložitej
finančnej situácie. Žiadosti o výpo-
moc môže podať každý Petržalčan na
miestnom úrade, oddelení sociálnych
vecí. Jednorazová dávka sa zo strany
miestnej samosprávy pohybuje na
úrovni 30 až 165 eur,“ dodal Ľubomír
Andrassy. (mm)

Mladí majú

informačné

centrum
BRATISLAVA
Na Račianskej 87 vzniklo Informač-
né centrum mladých. Má slúžiť všet-
kým mladým ľuďom v bratislav-
skom regióne, ktorí budú potrebo-
vať informácie alebo rady o štúdiu
doma i v zahraničí, možnostiach šti-
pendií, výmenných pobytoch, cesto-
vaní, práci, či o tom, ako a kde tráviť
voľný čas. 
„V informačnom centre sú zamestnaní
dvaja trvalí pracovníci, ktorí budú mať
na starosti podávanie a vyhľadávanie
informácií pre študentov a budú pre
nich k dispozícii či už telefonicky, mai-
lom alebo osobne, informovala Milka
Podmajerská, vedúca komunikácie s
verejnosťou Bratislavského samo-
správneho kraja. 
Podľa jej slov v centre si možno nájsť
informačné brožúry, internet, k dispo-
zícii sú konzultácie a rady odborníkov
- psychológov, pedagógov a podobne.
Centrum bude otvorené spočiatku
každý pracovný deň od 11.00 do 17.00
h, s tým, že v prípade potreby sa tento
čas aj upraví. (mm)

Prepojenie ropovodu so Schwechatom 

je síce krátke, ale nebude bez rizika
AD: POSLANEC A MINISTER ZA
SMER-SD CHCÚ CEZ ŽITNÝ
OSTROV POSTAVIŤ ROPOVOD
(BN 38/2009)
BRATISLAVA
V súvislosti s frekventovanými sprá-
vami v poslednom čase o možnej
realizácii prepojenia medzi ropovo-
dom Družba a rafinériou vo Schwe-
chate cez časť chráneného územia
Žitný ostrov sa mi vybavujú spo-
mienky na odborné diskusie z čias
mojej mladosti. 
Bol som vtedy asistentom na Katedre
hydromeliorácií Stavebnej fakulty
SVŠT, ktorej vedúcim bol významný
odborník- hydrológ, akademik Oto
Dub. Bol osobou, ktorá sa vyjadrovala
ku všetkým závažným zámerom a roz-
hodnutiam z oblasti vodného hospo-
dárstva. Natoľko rešpektovanou, že
jeho názory si považovali aj v predsed-
níctve ÚV vtedajšej štátostrany, do kto-
rého výboru ho aj preto povolali.

VÝZNAMNÉ STAVBY MUSEL
SCHVÁLIŤ ÚSTREDNÝ VÝBOR
Bolo to v čase, keď ropovod Družba aj
rafinéria Slovnaft boli v projektovej
príprave, alebo už aj rozostavané.
Pochopiteľne, takéto významné a
nákladné stavby museli byť prerokova-
né a schválené aj na ÚV. O odborný
názor požiadali ako najkompetentnej-
šieho odborníka - akademika Oto
Duba. Na našej vtedajšej katedre, jed-
nej z vodárskych katedier Stavebnej
fakulty SVŠT, sme o problematike tiež
diskutovali. 
Som už len jedným z dvoch žijúcich
účastníkov týchto diskusií, druhým
žijúcim je prof. Július Šoltész st., tiež
už dôchodca. Rád by som zhrnul
odborné názory akademika Duba na
tieto stavby, s ohľadom na možnosť ich
vplyvu na kvalitu podzemných vôd,
podľa mojich spomienok.
Projektovaná a napokon aj realizovaná
trasa ropovodu Družba od východných
štátnych hraníc SR po Slovnaft je
vedená severným okrajom nížin, v kto-
rých prítoky Tisy, Bodrogu, Ipľa a
Dunaja vstupujú ešte na našom území

do veľkej Panónskej nížiny. Celá táto
oblasť je význačná tým, že sa v nej
vyskytujú v dostupných hĺbkach
významné zásoby podzemných vôd, v
čase projektu (a na mnohých miestach
aj dnes) veľmi dobrej kvality. Na túto
okolnosť akademik Dub upozornil a
navrhoval uváženie alternatívnej trasy,
menej ohrozenej kontamináciou tohto
cenného prírodného zdroja pri prípad-
nej havárii potrubia ropovodu. Tiež s
ohľadom na jeho dĺžku, ktorá pravde-
podobnosť prípadnej havárie zvyšuje.

TRIEDNE ZLOŽENIE MESTA
BOLO NEPRIAZNIVÉ
Z podobného dôvodu (obava o budúcu
kvalitu zásob podzemnej vody) mal
akademik Dub pripomienky aj k
umiestneniu a projektu vlastnej rafiné-
rie Slovnaft. Lokalita Vlčie hrdlo pri
Bratislave (dnešné miesto) je práve
tam, kde povrchová voda z Dunaja v
smere svojho prúdenia vstupuje do
obrovského rezervoáru podzemných
vôd Žitného ostrova a dopĺňa ich po
celej jeho dĺžke. Musel kapitulovať,
lebo triedne zloženie obyvateľov Bra-
tislavy bolo v tom čase podľa ÚV
nepriaznivé (veľa intelektuálov), žiadal
sa prílev väčšieho počtu príslušníkov
robotníckej triedy veľkého priemysel-
ného závodu.
Keď už akademik Dub nemohol
ovplyvniť miesto rafinérie, snažil sa
presadiť aspoň také opatrenia, ktoré by
únik ropných látok do podzemných
vôd mohli kompletne eliminovať.
Takým opatrením bol jeho návrh na
dokonalé utesnenie podložia celého
závodu a vybudovanie siete na zber
dažďových vôd spolu s prípadne unik-
nutými ropnými látkami na ich sústre-
denie a zneškodnenie. Je zrejmé, že
takéto opatrenia nie sú lacné, najmä
nepriepustný základ s rozlohou viacero
štvorcových kilometrov pod celým
komplexom. To by znamenalo dosť
podstatné zvýšenie nákladov na
výstavbu celej rafinérie. Pretože aj
vtedy bol štátny rozpočet napätý,
diskusia na ÚV sa skončila: „Súdruh
akademik, nedramatizujte!“ 

VODU V POD. BISKUPICIACH
ROZVÁŽALI CISTERNAMI
Čo napokon znamenal netesný podklad
pod Slovnaftom, pocítili na vlastnej
koži obyvatelia východnej Bratislavy
zásobovaní vodou zo zdroja v Podunaj-
ských Biskupiciach začiatkom 70. ro-
kov minulého storočia. Nielen pitná
voda sa musela rozvážať cisternami po
dlhý čas, kým sa neuviedli do pre-
vádzky prvé studne nového zdroja v
okolí Kalinkova. Na zamedzenie prie-
saku ropných látok zo Slovnaftu do
podložia sa musel uskutočniť nákladný
výskum a uskutočniť projekt čerpacích
studní okolo celého závodu Slovnaft.
Tento systém sústavne čerpá podzem-
nú vodu, čím vytvára hydraulickú
clonu (oblasť zníženia hladiny pod-
zemnej vody) okolo rafinérie tak, aby
presiaknuté ropné látky sa nešírili ďalej
do územia Žitného ostrova a neznehod-
notili tak tento vzácny zdroj vody. 
Je paradoxom, že výskum aj projekt
hydraulickej clony sa uskutočnil v
Ústave hydrológie SAV, ktorého bol
akademik Dub riaditeľom. Investičné a
prevádzkové (čerpania zo systému
hydraulickej clony permanentne do-
dnes) náklady tak predstavujú nepo-
chybne väčšiu sumu, ako utesnenie
podložia Slovnaftu pred únikom rop-
ných látok z prevádzky rafinérie.
Aj keď uvažované prepojenie ropovo-
du Družba s rafinériou vo Schwechate
na území SR je relatívne krátke, pri
jeho trasovaní cez prísne chránenú
oblasť ŽO nie je bez rizika. O to viac,
že realizácia takéhoto prepojenia je
hlavne v záujme zahraničného partne-
ra. V krajnom prípade by bolo na mies-
te uváženie alternatívnej trasy.
Predpokladám, že moje vyššie uvedené
spomienky na tvorivé diskusie na uve-
denej katedre SF SVŠT v prítomnosti
akademika Duba (môjho neskoršieho
školiteľa) a ďalších kolegov by mohli
prispieť k správnej úvahe o projekte
prepojenia Slovnaft - Schwechat, tých
štátnych činiteľov, ktorí majú o ňom
rozhodnúť. Aleš Svoboda, 

bývalý vedecký 
pracovník Ústavu hydrológie SAV

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

pobočka Digital Park, Einsteinova 25, tel.: 02/3226 6702-3

 

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
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V historickom

jadre mesta 

sa nebude soliť
STARÉ MESTO
Zimná údržba v Starom Meste by
mala byť bez soli. Staromestská
samospráva rozhodla, že namiesto
solenia bude v historickom jadre prí-
padný sneh iba zhŕňať a odvážať.
Staré Mesto začalo preferovať šetrný
spôsob údržby historického centra
mesta aj z dôvodu ochrany historic-
kých a kultúrnych pamiatok, dlažby a
pod. Okrem toho, že technické služby,
ktoré zimnú údržbu zabezpečujú,
nebudú používať soľ, chce samospráva
vyzvať prevádzkovateľov a vlastníkov
budov, aby tiež upustili od solenia.
Staré Mesto plánuje úplne vylúčiť
zimné solenie v rovinatých terénoch
mestskej časti a soľ používať len v
kopcoch alebo počas námrazy a poľa-
dovice.
Podľa plánu sa v sezóne 2009/2010 na
území Starého Mesta začala zimná
služba 15. novembra 2009 a skončí sa
31. marca 2010. Na jej zabezpečenie je
zriadená nepretržitá dispečerská služ-
ba. Zimná službu si organizuje spoloč-
nosť Vepos Bratislava, ktorá má na sta-
rosti 63 a pol kilometra komunikácií
III. a IV. triedy. Zasiahnuť má do dvoch
hodín od začiatku padania snehu alebo
od vzniku poľadovice. 
Schodnosť chodníkov pri nehnuteľnos-
tiam, ktoré sa nachádzajú v zastava-
nom území a hraničia s miestnou
komunikáciou, musia zabezpečovať
ich vlastníci, správcovia alebo užívate-
lia. Chodníky pred materskými škola-
mi zabezpečí zmluvný partner mest-
skej časti a za odpratanie snehu,
námrazy či poľadovice pred školami s
právnou subjektivitou zodpovedá ria-
diteľ. (rob)

Mesto je už chránené proti povodniam,

testy mobilného hradenia boli úspešné

Protipovodňový múr má zabrániť

zaplavovaniu území pod Sandbergom

STARÉ MESTO
Hlavné mesto je po rokoch neistoty
chránené proti povodniam a jeho
centrum má odolať storočnej vode.
Mobilné hradenie v hlavnom meste
zabráni prietokom vyšším ako 11 000
kubických metrov.
Slovenský vodohospodársky podnik
dokončuje v týchto dňoch skúšky
mobilného hradenia na protipovodňo-
vom múre. Tzv. skúšky kompletnosti
sa na Fajnorovom nábreží uskutočnili
12. novembra 2009. Podľa technického
námestníka Petra Minárika skúšky mo-
bilného hradenia už urobili na Vieden-
skej ceste, kde skúšali aj tzv. priesaky
cez konštrukciu a hodnotili pevnosť
uchytenia stĺpov v betóne. Všetky vý-
sledky vraj boli v poriadku. 

Skúšky mobilného hradenia sa uskutoč-
nili aj v Karlovej Vsi, v Devíne na Slo-
vanskom nábreží, zo strany Moravy a
na začiatku Devínskej Novej Vsi. V pia-
tok 20. novembra sú plánované skúšky
v Starom Meste na úseku od osobného
prístavu po Propeler a v decembri od
Propelera po Nový most. 
Mobilné hradenie je z hliníkovej zliati-
ny, skrutky sú oceľové a vzdialenosť
medzi stĺpikmi je tri metre. Po nasade-
ní sa dielce pritlačia k sebe a zároveň
sa celé hradenie stlačí na mramorovú
dosku múru. „Počas povodne a prúde-
nia vody dôjde k dynamickému namá-
haniu konštrukcie a k pohybom hrade-
nia,“ uviedol Peter Minárik. Technické
parametre sú nastavené tak, že nemá
presiaknuť viac ako 0,1 litra na bežný

meter. „Robili sme skúšky a v podstate
to bolo viac-menej vodotesné,“ konšta-
toval Peter Minárik a zdôraznil, že
ochranné línie majú vybudované dre-
nážne systémy, ktoré sú potrebné kvôli
možnému vystúpeniu podzemných
vôd aj v chránenom území. 
Peter Minárik na záver dodal, že proti-
povodňová ochrana na Fajnorovom
nábreží má chrániť najmä juhovýchod-
nú časť mesta, napríklad Ružinov či
Vrakuňu, teda oblasti, kam by sa dosta-
la voda pri povodni. Cena mobilného
hradenia je podľa neho nižšia ako
desať percent z celkových nákladov na
výstavbu protipovodňových stavieb v
meste a okolí. Tie majú byť viac ako 30
miliónov eur. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

DEVÍNSKA NOVÁ VES
V rámci výstavby protipovodňovej
ochrany v hlavnom meste a v jeho
okolí pribudol v Devínskej Novej Vsi
pod známym vrchom Sandberg pro-
tipovodňový múrik, ktorého dĺžka je
len niekoľko desiatok metrov, ale aj
tak by mal plniť dôležitú úlohu.
Vybudovanie múru si na tomto úseku
vyžiadala skutočnosť, že lokalita v
smere na Devínsku Novú Ves a pod
okolím Sandbergu a smerom k Devínu,
býva počas rozvodnenej Moravy
zaplavovaná. Múr je postavený pri
ceste a tvorí tak aj akési ochranné cest-
né zvodidlá. 
Priamo pri pešom a cyklistickom chod-
níku vraj nebol postavený preto, lebo
by to bolo technicky omnoho zložitej-
šie a finančne nákladné. 
Ak by bol múrik dole, pod úrovňou
cesty, musel by byť oveľa vyšší. V
súčasnosti je postavený len na úroveň
storočnej vody, pretože hodnota chrá-
neného územia je nižšia ako v centrál-
nej časti mesta. 
Protipovodňový múrik chráni pod
vrchom Sandberg niekoľko tunajších
domov, hotelové zriadenie a komuni-
káciu, ktorá spája mestské časti
Devínska Nová Ves a Devín. Pod
múrom je aj rekreačný chodník pre
peších a cyklistov, ktorý spája obe
mestské časti. 
Prechádza tadiaľ aj časť Náučného

chodníka nivou Moravy, ktorý sa začí-
na v Devíne a končí sa v Moravskom
Svätom Jáne. 
Na tomto záplavovom mieste je aj

zastávka mestskej hromadnej dopravy,
ktorá už bude chránená protipovodňo-
vým múrom. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
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

SeniorClub
Denný stacionár pre seniorov
/alzheimer, parkinson a iné/

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

Festival ponúka

filmy, ktoré

hýbu svetom
BRATISLAVA
Diváci 11. ročníka Medzinárodného
filmového festivalu Bratislava môžu
od 27. novembra do 4. decembra
2009 vidieť hrané, dokumentárne a
krátke filmy, ktoré hýbu svetovou
kinematografiou. 
Sekcia Súťaže v tomto roku prinesie
okrem Súťaže hraných filmov aj Súťaž
dokumentárnych filmov a Súťaž krát-
kych filmov. Nesúťažné sekcie Panorá-
ma a Focus majú, podľa umeleckého
riaditeľa Matthieua Darrasa, ambíciu
uspokojiť divákov, ktorí chcú vidieť
filmy ocenené na prestížnych festiva-
loch, najnovšie diela známych tvorcov
a obľúbené herecké hviezdy. 
Medzi filmami nebude chýbať naprí-
klad víťaz Veľkej ceny z Cannes fran-
cúzsky film Prorok (A Prophet) režisé-
ra Jacqua Audiarda či nový film
Michaela Moora Kapitalizmus: Príbeh
lásky (Capitalism: A Love Story).
Francúzska legenda Patrice Chéreau
vo filme Prenasledovaný (Persecution)
rozohrá svoju brilantnú hru medziľud-
ských vzťahov. 
Filmové plátno ovládne aj hudobná
legenda, legendárna speváčka Patti
Smith či kultová americká skupina Tal-
king Heads. 
Sekcia Proti prúdu už tradične prináša
filmy nakrútené v nezávislých produk-
ciách, je venovaná novátorským a pro-
vokujúcim dielam.
Sekcia Focus sa v tomto roku zameria-
va na Brazíliu. Otázka chuti predstavu-
je jedlo ako dôležitú časť kultúry a
identity. Veľkú pozornosť vyvolá kon-
troverzný dokument Banány! (Bana-
nas!, r. Frederik Gertten), zachytávajú-
ci súdny proces so spoločnosťou Dole
o používaní pesticídov, údajne spôso-
bujúcich rakovinu. Dokument Biutiful
cauntri (Biutiful cauntri, r. E. Calabria,
A. D´Ambrosio) sa zaoberá vplyvom
toxických odpadov na to, čo jeme. 
Sekciu Focus ešte doplnia profily fran-
cúzsko-palestínskej herečky Hiam
Abbass, ruského režiséra a producenta
Karena Šachnazarova a amerického
režiséra Jonathana Nossitera, ktorý je
známy odborník na víno.
Tri hlavné sekcie doplní prezentácia
domácej tvorby s názvom Made in Slo-
vakia. Festivaloví diváci budú môcť
vidieť v premiére slovenský film Líš-
tičky (r. Mira Fornay), ale aj dokument
Erotic Nation (r. Peter Begányi) či
pozoruhodný krátky film Arsy Versy (r.
Miro Remo). Ďalšou slovenskou pre-
miérou bude triler s prvkami hororu
T.M.A., pri príležitosti ktorej si režisér
filmu Juraj Herz prevezme ocenenie za
umeleckú výnimočnosť vo svetovej
kinematografii. 
Festival aj v tomto roku navštívi nie-
koľko zaujímavých a pre filmových
fanúšikov atraktívnych hostí. Zaujíma-
vou bude návšteva izraelskej rodinnej
dvojice otca a syna, ktorá účinkuje v
dokumente The Worst Company in the
World (r. Regev Contes). Otec režiséra
filmu - Karol Contes pochádza z Bra-
tislavy a na návštevu rodného mesta sa
už veľmi teší. 
Medzinárodný filmový festival Brati-
slava sa uskutoční v Palace Cinemas
Aupark na Einsteinovej ulici, v kine
Mladosť na Hviezdoslavovom námestí
17 a v DPOH Mestskom divadle na
Laurinskej 1. (dš)



STARÉ MESTO
Prezentáciu študentských návrhov
riešenia lokality Staromestskej ulice,
uzatvárame diplomovým projektom
Lenky Granecovej, ktorý sa zaoberá
regeneráciu priestorov okolia Kate-
drály sv. Martina.
Hlavnou ideou bolo prerobiť neatraktív-
ne okolie katedrály a prepojiť centrum
mesta s priestorom pod Novým mostom
a Vydricou. Územie má pôsobiť kom-
paktne, ale jednotlivé plochy a priestory
by mali upútať svojou jedinečnosťou.
Územie, vzhľadom na jeho veľkosť,
rozdelila na tri celky, ktoré by mali svoj
vlastný charakter. Prvý inovatívny prie-
stor je pod mostom. Predstavuje pod-
chod s interaktívnym osvetlením a jedi-
nečným riešením plochy steny podcho-
du. Vzniká tu galéria ako dôsledok
zmeny dopravy zredukovaním jazdných
pruhov na jeden s možnosťou vytvore-
nia interaktívneho prostredia. 
Samotná fasáda galérie má možnosť
úplného otvorenia sa a aj expozícia
galérie pozostáva z demontovateľných
paravánov. Tu by mali byť podstavce s
modelmi a popismi histórie mesta, prie-
storový model mesta a pulty s interak-
tívnymi, dotykovými pultmi. Ďalší prie-

stor predstavuje Vydrická brána s
námestím, kde hlavnou myšlienkou je
prezentovanie minulosti, stredovekého
opevnenia vo forme kamenného obkla-
du. „Celý dojem som umocnila vodným
kanálom pre dosiahnutie efektu vodnej
priekopy,“ uvádza L. Granecová. 
Vydrická brána je podstatným bodom a
predstavuje vstupnú bránu do mesta.
Autorka navrhuje odlíšenie kamennou
dlažbou a sklenenými chodníkmi,  kto-
rými by bolo možné vnímať steny
Vydrickej brány v suteréne, dostupné-

ho z priestorov Bibiany. Celkový
dojem by mala dotvárať svetelná scéna
podsvietenie sklenených častí, ktoré vo
večerných hodinách znásobia celkový
dojem Vydrickej brány. 
Posledným, tretím priestorom, je Rud-
nayovo námestie. Malo by predstavo-
vať spojovací priestor medzi Starým
Mestom a nástupom do Katedrály sv.
Martina. Ako spojovací prvok navrhu-
je bezbariérovú rampu s postrannými
zelenými plochami. (rob, brn)

VIZUALIZÁCIE - Lenka Granecová
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Petržalka 

získala do kasy

383 000 eur
PETRŽALKA
Petržalská samospráva získala od
nájomníkov bytov 383 000 eur. Do-
siahla to tak, že odpustila 41 nepla-
tičom poplatky z omeškania. 
Podľa hovorcu samosprávy Ľubomíra
Andrassyho tretí mimoriadny „gene-
rálny pardon“ môžu neplatiči v obec-
ných a nájomných bytoch využiť do
konca novembra. „Žiadateľ však musí
mať zaplatený dlh, teda celú istinu a
musí uzatvoriť novú nájomnú zmluvu
maximálne na tri roky,“ informoval Ľ.
Andrassy. 
Petržalská samospráva v súčasnosti
eviduje 297 neplatičov, ktorí dlhujú
na nájomnom takmer dva milióny
eur. Petržalčania mohli prvý raz vy-
užiť generálny pardon pred desiatimi
rokmi, keď odpustenie poplatkov
využilo 220 žiadateľov a zaplatili
230 000 eur. 
Rovnaký postup zvolila samospráva aj
o štyri roky neskôr, v tom čase to
využilo 87 žiadateľov, ktorí zaplatili
400 000 eur. (mm)

Mestská polícia

si nevšíma autá

na Laurinskej
AD: ROBOTNÍCI DENNE PARKUJÚ
V PEŠEJ ZÓNE (BN 35/2009)
Priamo v centre mesta vzniklo nové
parkovisko. Na Laurinskej ulici si na-
šli parkovisko osobné vozidlá, ktoré
neplatili za parkovisko ani cent.
Téma zaujala aj našich čitateľov.

~     ~     ~
Mestská polícia nerieši nič ani na Mede-
nej ulici, a tam je ich sídlo, tak čo sa dá
od nich potom čakať.

~     ~     ~
Mestská polícia namiesto toho, aby
pracovala pre Bratislavčanov a chráni-
la ich pred zlodejmi, pracuje pre
súkromnú parkovaciu službu BPS-
Park. Namiesto toho, aby dávali pozor
na vreckových zlodejov (kedy ste ju
naposledy videli pred Tescom na
Kamennom námestí?), radili turistom
v orientácii (autom sa premávajú v
pešej zóne), tak sa ich úloha „scvrkla
na výpalníctvo“ pre súkromnú firmu!
Dávam do pozornosti ich šéfom: Radi
sa napríklad „zašívajú“ v areáli PKO,
stoja tam každé ráno. 

~     ~     ~
K téme policajti v Starom Meste - zaují-
malo by ma, kedy sa tieto figúrky pre-
stanú po pešej zóne vyvážať na autách a
svojou jazdou obťažovať peších. Vo
veľkých mestách na západe môžu v
pešej zóne chodiť policajti peši, len u
nás, v maličkej pešej zóne si musia
vyvážať zadky. Okrem toho, že je to
nehorázne, zároveň ich to robí lenivejší-
mi niečo robiť a aj menej akčnejšími. 

~     ~     ~
To s tým vyvážaním mestsko-policaj-
ných zadkov v pešej zóne rozčuľuje aj
mňa. nerozumiem na základe čoho
majú potrebu rozvážať sa autom. Taká
veľká tá pešia zóna zase nie je, aby sa
nevedeli dostať z jedného konca na
druhý za sedem minút, a to nemusia byť
ani v nejakej špičkovej forme.

~     ~     ~
Mestská polícia jednoducho opäť
nesklamala. Je jednou z organizácií, na
ktorú sa dá - v negatívnom zmysle -
vždy spoľahnúť.

(z diskusie na www.banoviny.sk)

Efekt Vodnej priekopy by pomohol 

umocniť napríklad vodný kanál

Ďakujem Vám!

www.branozahradnik.sk

Vážení spoluobčania,

vo voľbách bratislavského župana mi odovzdalo hlas 15.422 občanov, čo predstavuje takmer 15 % voličov.

Dovoľte mi, aby som Vám, ktorí ste mi dali dôveru poďakoval. Osobitne ďakujem voličom vo volebnom 
obvode Karlova Ves – Devín – Devínska Nová Ves, kde som získal najviac hlasov a stal som sa poslancom 
VÚC. Sľubujem, že ako posla nec sa budem usilovať presadzovať program a hodnoty, ktoré som komu-
nikoval pred voľbami.

Vážim si Vašu dôveru a budem pracovať tak, aby som ju nesklamal.

S úctou,

Váš Braňo Záhradník

% voličov.

olebnom 
slancom 
m komu-

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
oznamuje zámer prenajať 

na základe obchodnej verejnej súťaže
nebytové priestory o výmere 93,42 m2

a 13,60 m2 nachádzajúce sa na prízemí
bytového domu súp. č. 544, 

na ulici Obchodná 7 v Bratislave. 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú 

zverejnené na úradnej tabuli miestneho úradu
a na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
oznamuje zámer prenajať 

na základe obchodnej verejnej súťaže 
nebytové priestory s celkovou podlahovou

plochou 197,33 m2, nachádzajúce sa 
na 1. poschodí domovej nehnuteľnosti

súpisné č. 2543, 
na ul. Dostojevského rad č. 1 v Bratislave. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú 
zverejnené na úradnej tabuli miestneho úradu
a na internetovej stránke www.staremesto.sk. 
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PETRŽALKA
NA FARSKÉHO ULICI zadržali
počas vlámačky do stánkov PNS Brati-
slavčanov, 29-ročného Mareka S. s 26-
ročným Tomášom D. Polícia zasiahla v
momente, keď jeden z mužov tesne po
polnoci páčidlom vylamoval petlicu na
stánku. Spoločnosti síce nevznikal
žiadna škoda, no obaja muži sú aj tak
obvinení z prečinu krádeže v štádiu
pokusu formou spolupáchateľstva. 
NA ROMANOVEJ ULICI sa odo-
hral príbeh, aký vidieť skôr v televízii
než v reálnom živote a jeho záver je
taký, že polícia obvinila 29-ročného
Richarda F., 30-ročného Štefana Ch.,
28-ročného Stanislava F. a 30-ročného
Branislava D. Všetko sa to začalo na
čerpacej stanici, kde sa poškodený stre-
tol s obvinenými. Tí sa mu mali vyhrá-
žať zabitím, ak nedostanú peniaze
alebo notebooky. Vzápätí nastúpili do
osobného motorového vozidla a odišli
z čerpacej stanice do budovy spoloč-
nosti, kam už násilím zobrali aj poško-
deného. Tam sa mu znovu vyhrážali, že
ak nezoženie notebooky alebo peniaze,
tak ho zabijú. Neskôr poškodeného
nútili, aby zatelefonoval do nejakej
spoločnosti ohľadne kúpy päťdesiatich
notebookov a navyše mu dali podpísať
zmenky. Obvineným však nestačilo ani
to a poškodeného donútili zavolať
matke, od ktorej si mal vypýtať 25 000
eur. Keď mu oznámila, že toľko peňa-
zí nemá, poškodený sa zo strachu roz-
hodol, že zavolá kolegovi, či by sa mu
nepodarilo zohnať požadované penia-
ze. Dohodli sa na stretnutí na Panón-
skej ceste v Bratislave, kam ich mal
kolega priniesť. Poškodený potom ešte
raz zavolal kolegovi a oznámil mu, že
už sú na mieste. Súčasne mu povedal,
že ho uniesli a že je držaný na Roma-
novej ulici. Kolega celú situáciu
pochopil a zavolal policajtov, ktorým
sa podarilo únoscov zadržať. 

LAMAČ
NA BENZÍNOVEJ PUMPE objavili
colníci pätnásť kilogramov marihuany,
z ktorej by sa dalo vyrobiť minimálne
30 000 dávok a ktorá by na čiernom trhu
vyšla na približne 90 000 až 300 000
eur). Kontraband objavili v maďarskom
VW Passat a aj auto šoféroval 30-ročný
Maďar. Gábora V. vyšetrovateľ obvinil
z obzvlášť závažného zločinu nedovole-
nej výroby omamných a psychotrop-
ných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držania a obchodovania s nimi. (mm)

Pán Čižmarič

nás naháňal 

s bykovicou
Chlapci za stolmi hrali preferans,
bulík, sedmu. Hlučne plieskali karta-
mi o stoly a vykrikovali znále kartár-
ske výrazy ako napríklad „Re!“,
„Kontra!“, Tutti!“, „Trop!“
Hoci nad hlavami visel nakrivo nápis
„Kibic drž hubu!“, vždy sa našiel nejaký
obsmŕdač či druker. Spŕška vyberaných
nadávok potom poletovala začmudeným
šenkom, pokiaľ kibic neodišiel od stola.
Situácia sa uspokojila a hralo sa ďalej.
Vľavo za šenkom rozvoniavala kuchyňa,
za ňou bolo WC pre hostí, kúsok ďalej
ubikácie pre slúžky. Izba s oknami do
úzkej, tmavej chodby s jednoduchým in-
ventárom: štyri železné postele, stôl, sto-
ličky, dve skrine, v bielom kovovom rá-
me lavór, džbán na vodu, na stene kus
črepu zo zrkadla, pri ňom masívny kríž.
Na konci chodby, za izbou pre slúžky sa
nachádzal dvojizbový byt rodiny, s okna-
mi do dvora, kde chovali sliepky - nosni-
ce, i kurence pre potreby v kuchyni. 
Na slabú znášku vajec sa slúžkam často
sťažovala pani Jozefína. To ani netušila,
kto za kurínom v starej šope (nepoznajúc
salmonelózu či vtáčiu chrípku) si ukra-
domky vymiešava žĺtka s cukrom z
práve vypadnutých ešte teplých vajec.
Tancovalo sa pri živej hudbe, iba v sobo-
tu. Väčšinou sem chodili vojaci z blíz-
kych Svätoplukových i Hurbanových
kasární a tanca aj vydajažiaduce „hepy“
(dievčatá) z okolitých ulíc. 
Aby sa predišlo šarvátkam, pán Čižmarič
zamestnával od „Dvoch levov“ jedného
policajta, ktorý dbal na poriadok. A
poriadok bol!
Vo všedný deň bola sála prázdna, preto
sme ju začali využívať my, malé Dunajo-
šky. Lákalo nás zvýšené pódium s klaví-
rom, bicími nástrojmi, s ťažkou tmavo-
červenou zamatovou oponou, ktorú sme
večným rozťahovaním a zaťahovaním
počas našich „vystúpení“ stihli pokaziť.
Dostať sa do sály nebolo jednoduché.
Keď pán Čižmarič v šenku preberal alko-
holom zmoreného hosťa (dával mu čuch-
núť čpavok z malej fľaštičky), Alica ble-
skovo využila príležitosť prepašovať nás,
prikrčené, popri výčape v počte päť-šesť
aj s mladšími súrodencami.
V tanečnej sále bol náš raj aj peklo. Za
privretými dverami, na vysnívanom
pódiu, pri sprievode búchania do klavíra,
trieskania na bubon a činely sme predvá-
dzali balet, stepovali, spievali, tancovali,
hulákali a dupasili dovtedy, kým nás
nezačul pán Čižmarič až vo výčape.
Dvojkrídlové dvere na sále sa nečakane
prudko rozleteli a on, rozvíchrený, vyze-
ral akoby mu z tela sršali blesky na všet-
ky strany. Stál rozkročený, v rukách
bykovica (korbáčisko, ktoré slúžilo na
zabíjanie potkanov v pivnici) a plieskal
ňou ako čikóš na puste. Keď sme ho zba-
dali, triasli sme ako vŕby pri potoku.
Začal nás naháňať po celej sále vykriku-
júc: „Otca vášho naháňam!“ Naháňal
však nás! Občas sa pritrafilo, že niektorú
aj zasiahol. Jedinou spásou bol preto útek
z „pekla“ cez jedáleň a šenk na ulicu a
tam, vzlykajúc, sme si navzájom ofuko-
vali naše boliestky. Na druhý deň sa však
všetko zopakovalo...

Helena Kloudová-Jonášová
z knihy Dievčatá

z Dunajskej ulice (2003)
(Pokračovanie nabudúce)

Skaritza je meno meštianskej rodiny
V centre mesta, na nároží Michal-
skej ulice s Bielou ulicou, oproti Uni-
verzitnej knižnici, stojí nenápadný
dom. Má stredoveké základy, sutere-
rény a obvodové steny, renesančné
klenby, barokové omietky, fasády z
prvej polovice 19. storočia. 
Dnešný dom vznikol spojením niekoľ-
kých menších meštianskych domov na
pôvodne stredovekých parcelách.
Desiatky generácií obyvateľov starého
Prešporka v dome žilo, mnohí sa tam
narodili, mnohí tam zomreli. Za pri-
bližne 700 rokov existencie domu sa
vystriedali desiatky jeho majiteľov. 
V roku 1696 kúpil dom zeman Gabriel
Skaritza s manželkou Annou. Bol to
vzdelaný uhorský šľachtic, ktorý sa
napriek svojmu evanjelickému viero-
vyznaniu v období protireformácie
dokázal stať mešťanostom hlavného a
korunovačného mesta uhorského krá-
ľovstva. V majetku jeho potomkov bol
dom ešte aj na začiatku 19. storočia.
Rodina Skaritzovcov stále žije, ale
dnes už najmä v USA. 
Skaritzovci v dome bývali, priestory vo
svojom dome však aj prenajímali. Vie
sa napríklad , že na konci 18. storočia u
nich býval jeden z prvých kníhkupcov
v Uhorsku, Anton Löwe, ktorý sa sem
presťahoval z Ulmu. 
V 19. storočí bol dom majetkom me-
dovnikárskej rodiny Leviusovcov,

potom prešiel do majetku cukrárskej
rodiny Stürzerovcov. Po reštitúcii ho
predali, dnes je v ňom umiestnený
hotel s nezmyselným názvom „Ska-
ritz“. Ten, kto hotel pomenoval, vychá-
dzal z „dobrého úmyslu“, ale asi si
neuvedomil, ako by sa zmenilo jeho
vlastné priezvisko, keby z neho vyne-
chal čo i len jediné písmeno. Zrejme
chcel, aby meno hotela pripomínalo
mondénne stredisko boháčov na fran-
cúzskom pobreží Atlantiku Biarritz.
Skaritz nie je Skaritza. Pôvodní majite-
lia, asi slovanského pôvodu, sa obraca-
jú v hrobe, keď vidia svoje skomolené
meno. Tak ako pán Lanfranconi, keď
Slováci jeho meno upravili na Lafran-
coni. 
V Bratislave je všebecným zvykom
bez úcty k histórii komoliť názvy.
Slangové „Blava“ či „Šafko“ sa stáva-
jú postupne oficiálnymi termínmi. Tak
ako voľakedy „nešporák“ či „suvorák“.
Novoprišelci označovali po prvej sve-
tovej vojne, a ešte aj neskôr, pôvod-
ných obyvateľov nášho mesta  posmeš-
ným „prešpurák“. 
Donedávna fungovala na Rybárskej
bráne reštaurácia s názvom „Fish Ga-
te“. Ktorýsi múdry prekladateľ asi ne-
vedel rozdiel medzi rybou („fish“) a ry-

bárom („fisher“ či „fisherman“) a za-
vádzal cudzincov informáciu, že v Pre-
šporku bola „Rybacia brána“ na rozdiel
od správneho „Rybárska brána“. 
Ešte horšie je, ak majiteľ reštaurácie ju
označí v cudzej reči gramaticky
nezmyselným nápisom. Peniaze od
cudzinca sú mu dobré, ale za ne by mal
poskytnúť nielen jedlé pokrmy, no aj
správne nápisy. Na Panskej ulici je reš-
taurácia viackrát označená ako „Slo-
wakische Restaurant“. Napriek upo-
zorneniu, že ide o spojenie ako „pekný
ženská“ alebo „šikovná čašník“, či
„dobrý polievka“, je to majiteľovi reš-
taurácie jedno. Akoby bolo jedno, či do
polievky nasype miesto soli práškový
cukor. Restaurant je totiž v nemčine
(na rozdiel od slovenskej reštaurácie)
stredného rodu a nápis má znieť „Slo-
wakisches Restaurant“.
Pred časom fungovala v Bratislave
názvoslovná komisia, tá však posudzo-
vala len názvy verejných priestranstiev.
Podnikatelia, majitelia súkromných
podnikov si názvy svojich prevádzok
vyberajú a určujú sami. Bolo by však
dobré, keby pred vybratím názvu kon-
zultovali s odborníkmi, alebo aspoň
čítali odbornú literatúru. Na našich uli-
ciach by sa tak hádam objavovalo
menej nezmyselných nápisov.

Štefan Holčík
FOTO - Slavo Polanský

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€



HOKEJ
Všetko sa raz skončí a platilo to aj
pre víťaznú sériu hokejistov Slovana
v najvyššej súťaži. Po pätnástich
víťazstvách neuspeli Bratislavčania
na ľade Martina a uzavreli tak svoj
neuveriteľný víťazný marš, ktorý im
v tabuľke zabezpečil deväťbodový
náskok. 
Ešte pred skončením tejto série cesto-
vali zverenci Antonína Stavjaňu do
Skalice, kde ich čakal jarný premožiteľ
z play-off. Zápas mal však jednoznač-
ný priebeh. Bratislavčania viedli už 5:0
a až v závere dovolili domácim dovoli-
li kozmeticky skrášliť výsledok na 3:5.
„Boli sme produktívnejší, navyše nám
pomohli dva rýchle góly a využitá pre-
silovka. V záverečnej tretine sme sa
však uspokojili, čo súper využil na sko-
rigovanie. Záver bol dokonca veľmi
dramatický, Skaličania sa v ňom
neuveriteľne zdvihli a my sme mohli
doplatiť na svoje poľavenie. Keď sme
inkasovali tretí gól, rozmýšľal som aj
nad oddychovým časom, no potom
som si to rozmyslel. Veril som, že také
skúsené mužstvo, ako je naše, už stret-
nutie zvládne.“ Antonín Stavjaňa však
nezabudol pripomenúť, že reprezentač-
ná prestávka pred Skalicou padla jeho
zverencom vhod. „Oddýchli sme si
najmä psychicky, pauza nám určite
prospela.“
V nedeľňajšom dueli v Martine však už
slovanisti našli premožiteľov. Pred tak-

mer 4000 divákmi sa domáci vypli k
heroickému výkonu, v ktorom mali
obe mužstvá rovnako blízko k víťaz-
stvu. Dočkali sa ho Martinčania, ktorí
sa opreli o skvelého Križana a obrov-
skú bojovnosť. „Domáci od začiatku
ukázali, že sú na stretnutie nabudení.
Prekonávali sa v nasadení a keď sa
dostali do vedenia, získali aj prevahu.

Vydržali v ňom celý duel, hoci si naši
hráči zrejme mysleli, že sa im to nepo-
darí a že zápas zvrátime. Martin vyhral
zaslúžene, viac chcel a viac išiel za
víťazstvom,“ dodal Antonín Stavjaňa. 
Po utorňajšom stretnutí s Košicami
nastúpia slovanisti v piatok v Žiline, v
nedeľu 22. novembra 2009 hostia v
Ružinove Nitru (17.00 h). (mm)

TENIS
Od soboty 14. novembra do nedele
22. novembra 2009 potrvajú medzi-
národné otvorené majstrovstvá Slo-
venska v tenise. Prvý raz sú v jednot-
nom termíne pre mužov aj ženy
(muži v rámci ATP Challenger Tour,
ženy na turnaji ITF) pod spoločným
názvom Ritro Slovak Open.
Turnaje sa budú hrať na dvorcoch
Národného tenisového centra v Siba-
mac Aréne a po necelých troch týž-
dňoch od zverejnenia prvých prihláse-
ných mien prišlo k niekoľkým zme-
nám. Medzi mužmi sa Bratislava ne-
dočká práve najočakávanejších postáv
- Ukrajinca Stachovského, ktorý je zra-
nený, nepríde ani chorý Nemec Nico-

las Kiefer a stop od disciplinárky má aj
Belgičan Xavier Malisse. Z prvej sve-
tovej stovky sa teda predstavia len
dvaja hráči, Uzbek Denis Istomin a slo-
venský daviscupový reprezentant
Lukáš Lacko, ktorý bude nasadenou
dvojkou. V hlavnej súťaži sa predstaví
aj Dominik Hrbatý, voľné karty dosta-
li ešte ďalší traja Slováci Martin Kli-
žan, Andrej Martin a majster Európy
do 16 rokov Filip Horanský.
Ženskou turnajovou jednotkou sa stala
Kristína Kučová, ktorá na to „využila“
odhlásenie pätice hráčok, keď svoju
bratislavskú účasť postupne odvolali
Baltachová, Mayrová, O´Brienová,
Kerberová a Jakimovová. Šancu hrať v
hlavnej súťaži dostala aj Zuzana Kučo-

vá, voľné karty sa ušli Michaele
Pochabovej, Lenke Juríkovej a Klaudii
Boczovej. 
Za Kristínou Kučovou sú najvyššie
nasadené Rusky Jevgenija Rodinová a
Vesna Manasievová, Holanďanka
Michaella Krajiceková, Ruska Jekate-
rina Byčkovová, Rakúšanka Yvonne
Meusburgerová, Ukrajinka Maria
Korytcevová a Nemka Kathrin Wör-
leová. 
V Bratislave získa najlepší muž 15 300
eur, najlepšia tenistka 7315 dolárov,
finále budú na programe v nedeľu od
15.00 h (ženy), muži začnú najskôr o
17.00 h. Lístky stoja počas pracovného
dňa jedno euro, cez víkend vyjdú na tri
eurá. (mm)

Juniori Slovana

sú tretí, Rača sa

ide zachraňovať
FUTBAL
Aj keď najvyššia futbalová súťaž si
ešte musí počkať na svoje posledné
jesenné kolo, nižšie súťaže pomaly,
ale isto uzatvorili svoje prvé časti.
Priaznivcov Slovana určite potešila
juniorka belasých, ktorá si dobre vedie v
2. lige skupina Západ. Po pätnástich
jesenných kolách sú zverenci bývalej
opory belasých Tomáša Stúpalu tretí,
keď v poslednom kole vyhrali v Dunaj-
skej Strede nad béčkom DAC a vďaka
lepšiemu skóre predstihli Myjavu (súpe-
ra slovanistického áčka vo štvrťfinále
Slovenského pohára). 
Horšie si vedie druhý bratislavský
zástupca, Rača. Tá je po jeseni štrnásta,
len bod pred predposledným béčkom
Dunajskej Stredy. Najbližšie, 16. kolo,
sa hrá až v polovici marca a ponúkne
práve bratislavské derby Rača - Slovan.
V 3. lige si z bratislavských tímov naj-
lepšie viedol Ružinov. Po jeseni je piaty,
osem bodov za prvým Pezinkom.
Trnávka prezimuje ôsma, Iskra Petržal-
ka o stupienok nižšie, vôbec najhoršie v
celej súťaži si vedú ŠKP Dúbravka a
Lamač, ktorí sa usadili na dne tabuľky.
Lamač dokonca počas celej jesene
nevyhral ani jeden duel!
Štvrtá liga nezaznamenala žiadny veľký
útok bratislavských klubov na najvyššie
priečky. Najlepšie si vedie piate Domi-
no, Vrakuňa je ôsma, za ňou nasledujú
Jarovce, Devínska Nová Ves, Rusovce a
Danubia. Posledná priečka patrí FK
Dúbravke.
V 5. lige je po jeseni na čele trojica
Trnávka (27), Štart (24) a Ekonóm (22).
Beznádejne poslední sú Nepočujúci,
ktorí počas desiatich kôl získali iba bod
a majú skóre 4:59.
Na zimnú prestávku sa pobrali aj doras-
tenci. V najvyššej súťaži staršieho
dorastu skončili mladíci zo Slovana
nakoniec šiesty, aj vďaka víťazstvu v
poslednom jesennom kole nad Trnavou
3:1, pričom ich strata na prvý MFK
Košice je trinásť bodov. 
Mladší dorastenci Slovana prezimujú na
rovnakom mieste a sú osem bodov za
Ružomberkom, ktorý vyhral jesennú
časť. (mm)
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Rozohrávač

Jeric Crouch 

opustil Inter
BASKETBAL
Basketbalisti Interu prišli o svojho
rozohrávača. Američan Jeric
Crouch sa po zápase v Komárne
vrátil do rodnej krajiny. Dôvod,
prečo to dvadsaťštyriročný hráč
urobil, bol prozaicky - jeho priateľ-
ka čaká dieťa. 
„Okolnosti sa vyvinuli tak, že som sa
rozhodol opustiť Bratislavu, pretože
cítim, že je to v záujme mojej rodiny.
Ťažko v tomto momente povedať, či sa
ešte vrátim. Určite za sebou nechcem
zabuchnúť dvere, ale teraz si musím
vyriešiť povinnosti doma a potom sa
uvidí,“ povedal pre internetovú stránku
ask.inter Crouch, ktorého priemer na
jedno ligové stretnutie bol 21 bodov. 
„Liga je dobrá, predovšetkým veľmi
vyrovnaná, od prvého po posledný tím.
Čo sa týka nášho družstva, to je naozaj
výborné. Užil som si so spoluhráčmi
skutočne veľa zábavy. Verím, že to
platí aj opačne. Inter mi dal šancu uká-
zať, čo dokážem aj mimo USA a
myslím, že sa mi to celkom podarilo,"
dodal Američan.
Manažér Interu Michal Ondruš ohľa-
dom jeho prípadného návratu pre agen-
túru SITA prezradil: „Je to otvorené.
Boli by sme radi, keby sa mohol vrátiť.
Rozhodnutie je na ňom. V tomto
momente je ťažké povedať definitívne
áno alebo nie. Svojím herným preja-
vom veľmi dobre zapadol do nášho
kádra. Našli sme v ňom to, čo sme oča-
kávali a potrebovali. Uvidíme, ako sa
nám bude dariť bez neho.“ (brn)

AŠK Inter bude

mať v roku

2010 kalendár
ŠPORT
Budúci rok oslávi AŠK Inter 70.
výročie svojho vzniku a v rámci
osláv je pripravená aj jedna zaují-
mavosť - špeciálny kalendár špor-
tovcov a klubov AŠK na rok 2010.
Informovala o tom stránka ask.inter,
podľa ktorej má AŠK Inter v súčasnos-
tí dvanásť klubov so športovcami v
rozpätí od troch do 74 rokov. Najmlad-
ší sa venujú gymnastike, najstarší
rekreačnej telesnej výchove a športu.
Fotografie budú od známeho fotografa
Jakub Klima. (mm)

Slovan našiel svojho premožiteľa až

po pätnástich extraligových dueloch

Tenisové turnaje Ritro Slovak Open

rátali počas posledných dní straty

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Vpredu sa snaží uvoľniť slovanista Ján Lipiansky, za ním je obranca Mar-
tina Peter Klepáč. FOTO - SITA
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Lúčnica - 

60 rokov krásy 

v Istropolise
HUDBA, TANEC
Umelecký súbor Lúčnica oslávil
pred rokom šesťdesiate výročie svoj-
ho vzniku veľkolepým a výpravným
programom 60 rokov krásy. Viac
ako dva týždne mohli diváci v Brati-
slave, Brne a v Prahe sledovať tie
najslávnejšie tance z rôznych obdo-
bí, najvýraznejšie momenty z histó-
rie či vyznania slávnych umeleckých
osobností.
Toto jedinečné vystúpenie je inšpirova-
né ľudovou tradíciou s vysokým ume-
leckým nábojom a pripomína tie najdô-
ležitejšie medzníky súboru.
Prvotriedne choreografie, tanečný tem-
perament, strhujúce výkony, výborná
hudba a nádherná výtvarná i estetická
stránka vystúpení Lúčnice - to sú hlav-
né atribúty predstavení tohto umelec-
kého súboru. Vo veľkom výpravnom
programe 60 rokov krásy sa predstavia
všetky tri zložky súboru súčasne -
tanečníci, orchester Zlaté husle a spe-
váci. Scénu bude dopĺňať projekcia. 
Jej prostredníctvom sa divákom priho-
vorí mnoho známych osobností z kul-
túrneho života, ako napr. Ladislav
Chudík, Karel Gott či Jožo Ráž. Brati-
slavskí diváci môžu umelecký program
Lúčnice 60 rokov krásy vidieť 1., 2., 3.
a 4. decembra 2009 v Istropolise na
Trnavskom mýte 1. (dš)

Taliansky 

futurizmus 

na Ventúrskej
VÝSTAVA
V Zoya Gallery v Ordödyho paláci
na Ventúrskej 1 otvorili výstavu s
názvom Futurizmus/Futurismo, kto-
rá predstavuje diela zo súkromnej
zbierky talianskeho zberateľa. 
Na výstave sú maľby, skice, predmety
dokumentované filmom a jej súčasťou
sú aj fotografické diela. Zámerom
výstavy je predstaviť zvláštny pohľad
na najvýznamnejšie talianske avant-
gardné hnutie zrodené v roku 1909.
Medzi 83 dielami nájdete tempery, ole-
jomaľby aj predmety, ktoré sa od
začiatku dvadsiateho storočia stali
súčasťou rodinnej zbierky Janovčana,
milovníka umenia, ale najmä zvedavé-
ho bádateľa futuristického životného
štýlu, ktorý sa snažil ovplyvniť každý
typ výroby. 
Výstava predstavuje publiku takto
zostavené diela prvý raz a bude otvore-
ná do 9. decembra 2009, v utorok až
nedeľu 10.00 - 17.00 h. (dš)

Bratislava zase

víta Flamenco 

festival 
FESTIVAL
Už po jedenásty raz sa v novembri
bude konať Flamenco festival. Od
25. do 28. novembra 2009 si priaz-
nivci andalúzskeho flamenca a špa-
nielskej kultúry budú môcť vychut-
nať okrem tradičného flamenca aj
jeho moderné podoby a spojenia s
džezom, latinsko-americkou a kla-
sickou hudbou.
Festival otvoria 25. novembra Špa-
nielske inšpirácie. Spojenie tempera-
mentu španielskej melodiky a klasickej
hudby predstavujú hudobné diela z kla-
siky inšpirované španielskou ľudovou
melodikou v podaní klavírneho dua
Moreno Gistaín. (Mozartova sieň
Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska
10, 19.00 h). 
Flamenco muzikál Don Quijote odznie
26. novembra. Organizátori pripravili
jeho špeciálnu verziu, v ktorej sa pred-
staví španielsky flamencový spevák zo
Sevilly Jose Angel Carmona. (Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1). 
V hudobnom klube Hlava XXII na
Bazovej 9 bude 27. novembra noc plná
živej hudby a tanca. 
Slávnostný večer záverečného gala-
koncertu otvoria 28. novembra známi
slovenskí tanečníci so špeciálnou cho-
reografiou. V ďalšej časti večera sa
predstaví gitarista Flaco de Nerja s fla-
menco jazz triom. Vrcholom galakon-
certu bude legenda flamencového
tanca Belén Maya. (Mestské divadlo
Pavla Országha Hviezdoslava, Lau-
rinská 2). (dš)

Bez predsudkov

uvedú v Teátre

Wüstenrot 
DIVADLO
Úspešnú komédiu Bez předsudků
uvedie Teátro Wüstenrot 29. a 30.
novembra 2009 vo svojej domovskej
scéne na Trnavskom mýte 1.
Diego a Fiona, dvaja letiskoví priatelia,
musia neplánovane prespať v moteli v
jedinej voľnej izbe. Dlhá noc im
ponúkne možnosť otvorene sa poroz-
právať o veciach, na ktoré sa ženy han-
bia spýtať mužov a muži žien. 
V brilantnej komédii excelujú popred-
ní českí komici Jana Paulová a Pavel
Zedníček. V hre sa stávame svedkami
vtipného, vybrúseného, veľmi trefného
a miestami aj dojemného slovného
súboja oboch postáv. A neboli by to
známi českí herci, Jana Paulová s
Pavlom Zedníčkom, aby k tomu nepri-
dali rad sviežich a nezabudnuteľných
gagov. (dš)

TANEČNÉ DIVADLO
Balet Slovenského národného divadla
vstúpil do novej sezóny s priateľským,
i keď vyzývavým zvolaním smerom k
divákom: Nebojte sa baletu. V tomto
duchu priniesol na scénu aj prvú pre-
miéru v sezóne, moderné hudobno-
tanečné divadlo Everest.
Od prvého výstupu slovenskej horole-
zeckej výpravy na najvyššiu horu sveta
Mt. Everest uplynulo dvadsaťpäť rokov.
Medzi návštevníkmi baletného predsta-
venia budú aj účastníci tejto výpravy. Čo
majú obe „výpravy“ spoločné? Snahu,
zanietenosť, vytrvalosť, túžbu, tvrdohla-
vosť, nadšenie a nádej, že sa priblížia k
métam. 
Pre horolezcov to bol neopísateľný pocit
stáť „najvyššie“, pre divadelníkov zas

túžba priblížiť sa divákovi a ponúknuť
im svoj Everest. V tanečno-hudobnej i
divadelnej rovine. Hudobnej stránky
predstavenia sa zhostil bard slovenskej
pop-music Pavol Hammel, réžie sa ujal
činoherný režisér Patrik Lančarič, obaja
debutanti na baletnej scéne a choreogra-
ficky predstavenie pripravil riaditeľ
Baletu SND Mário Radačovský. 
Temer nezlučiteľná kombinácia pri
predstave, že by títo traja mohli nájsť
spoločnú reč do takej miery, že by pred
diváka priniesli kompaktné dielo plné
sviežeho moderného tanca, pôsobivej,
dramatickej hudby a invenčnej réžie. A
predsa sa priblížili k svojmu Everestu. V
spolupráci s baletnými umelcami, obra-
zovou zložkou predstavenia (scéna
Marek Hollý, fotografie a video: Andrej

Balco a Patrik Lančarič) priniesli synte-
tické divadlo, hudobno-obrazové pred-
stavenie, ktoré v kombinácii s emočne
vyhrotenou hudbou ponúka divákovi
multikultúrny zážitok v najmodernej-
šom slova zmysle. 
Tradiční milovníci baletu môžu mať
výhrady, tak isto ako sa môžu ostýchať
priaznivci exaktného tanečného umenia
s výraznými prvkami emocionality. To
neuberie nič na vážnosti snahy a tvrdo-
hlavosti s akou divadelníci dobýjajú svoj
Everest. V sólových polohách sa pred-
stavujú Katarína Košíková, Barbora
Kubátová a Natália Némethová ako
Muži Peter Dedinský, Oliver Jahelka a
Filip Kvačák. Spoluúčinkujú sólisti a
zbor baletu SND a činoherný herec
Robert Roth. Dáša Šebanová

HUDBA
Počas svojho svetového koncertného
turné s názvom This Is Us sa americ-
ká spevácka skupina Backstreet Boys
zastaví aj v Bratislave. Ich vystúpenie
môžete vidieť 25. novembra 2009 v
NTC Sibamac Aréne.
Backstreet Boys už dávno nie sú boy
band. Sú to dospelí chlapi, takže skôr by
sa hodilo označenie man band. Napriek
tomu stále zostávajú jednou z najúspeš-
nejších chlapčenských kapiel v hudob-
nej histórii. Na scéne sa objavili už pred
šestnástimi rokmi a s malou prestávkou
sú na nej dodnes. Získali niekoľko
nominácií na Grammy, trinásťkrát sa
vyšplhali až na vrchol americkej hitpa-
rády a predali viac ako 100 miliónov
albumov. Vďaka tomu sa stali najpredá-
vanejšou chlapčenskou skupinou všet-
kých čias. 

Z pôvodnej pätice mladučkých fešáči-
kov zostala už len štvorica mladých
mužov. Backstreet Boys dnes tvoria
Howie Dorough, Brian Litrell, A.J.
McLean a Nick Carter. Mierne sa zme-
nila aj ich hudba a koncertné vystupova-
nie. Skupina nebude na Slovensku pred-
vádzať len svoje najväčšie hity. Turné
This is US je totiž súčasťou uvedenia
ich nového albumu, ktoré sa volá rovna-
ko ako celé turné. Zdá sa, že Backstreet
Boys úspešne chytili druhý dych. Aj
keď je to už viac ako 15 rokov, čo sa
objavili ako kométy na hudobnom nebi,
stále majú čo povedať. Dokazuje to aj
ich nový úspešný singel Straight To My
Heart, ktorý poslali do sveta 22. júla
2009. 
Backstreet Boys sú dnes už, samozrej-
me, niekde úplne inde ako v roku 1997,
keď sa objavili na hudobnej scéne ako

supernovy. Vtedy to bola chlapčenská
skupina v pravom zmysle slova. Dnes
sú už z chlapcov chlapi, majú svoje
rodiny, prežili vrcholy i pády, drogy i
alkohol, spory s manažmentom i zdra-
votné problémy. Na jeseň poslali na
svetlo sveta nový, už siedmy album s
názvom This is US. Následné koncertné
turné, vrátane slovenského vystúpenia,
bude súčasťou jeho podpory.
Backstreet Boys sú skupinou, pri ktorej
vyrástla celá jedna generácia chlapcov a
dievčat. Koncert v Sibamac Aréne bude
preto najmä pre nich šancou, aby videli
naživo vysnívaných idolov, spevákov,
ktorých si lepili do albumov, ktorých
sledovali v televízii so zatajeným
dychom a ktorých si želali stretnúť
aspoň raz naživo. V stredu 25. novemb-
ra 2009 sa pre tisícky z nich stane sen
realitou. (dš, brn)

Balet Slovenského národného divadla

sa už približuje k svojmu Everestu

Chlapčenská skupina Backstreet Boys 

sa predstaví v NTC Sibamac Aréne

Predstavenie Everest prinieslo syntetické divadlo. FOTO - Ctibor Bachratý

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk
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www.stahovaniesvasnou.sk
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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 8184DOMESTICA 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

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

Zasekli sa vám dvere?

...len kvapky 
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www.divadloaha.sk
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SOBOTA 21. novembra
� 14.30 - Ču Čin Čau alebo Ali Baba a
štyridsať zbojníkov, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Katarínsky koncert a tanečná
zábava, hudobno-spevácky program a
tanečná zábava zboru Rosica a dychovej
hudby Záhorienka, Veľká sála Istra Cent-
ra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
� 19.00 - Vadim Bušovský, rockový gita-
rový workshop známeho slovenského roc-
kového gitaristu, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Lars von Trier: Kto je tu ria-
diteľ, Švandovo divadlo na Smíchově,
Praha, Festival Astorka, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33     
� 19.00 - Ekonóm, slávnostný program
pri príležitosti 40. výročia založenia fol-
klórneho súboru, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.00 - Katarínska zábava, do tanca
hrá skupina Gin-Tonic, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 19.30 - V. Klimáček: In da House,
žúrka v Londýne, hrajú: Darina Abrahá-
mová, Henrieta Jančišinová, Petra Polni-
šová, Zuzana Porubjaková, Divadlo
GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Moje jediné (Egyetleneim),
kino inak, r. G. Nemes, Maďarsko 2006,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Tommy Emmanuel, koncert
gitaristu, Veľká sála Istropolis, Trnavské
mýto 1

NEDEĽA 22. novembra
� 10.00 a 14.30 - Ču Čin Čau alebo Ali
Baba a štyridsať zbojníkov, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - 16.00 - Charitatívny Vianočný
bazárMedzinárodného klubu žien, PKO
� 10.30 - O zatúlanom Klaunovi, účin-
kuje Divadlo na kolesách, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 10.30 - Papierová rozprávka, divadlo
Makile, rozprávky v Gullfosse, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, komorný
súbor Solamente Naturali, program: M.
Zmeškal koncert sa koná pri príležitosti
250. výročia narodenia Mikuláša Zmeška-

la, GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Saturn, DK Lúky, Vigľašská 1
� 17.00 - Mníšky 2 - Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Kabaret - Storočie humoru,
Túlavé divadlo, humorný divadelno-
hudobný kabaret J. Nvotu a K. Žišku, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, čierna
komédia zo súčasnosti, Divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 19.30 - Hesperion XXI, koncert, diri-
gent Jordi Savall, BHS, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Med + hudobný hosť, koncert,
známej bratislavskej kapely, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12 

PONDELOK 23. novembra
� 15.00 - Stmievanie s poéziou, kombi-
novaný program, hrajú: Juraj Mravec a
Richard Gažo, CDLaV, Gaštanová 19
� 16.00 - Krása v čipke zakliata, verni-
sáž a vyhodnotenie celoslovenskej súťaže
paličkovanej čipky s témou Pozdravy, M
klub, Rovniankova 3
� 18.00 - Literárny večer slovenských
spisovateľov, literárna talk show, moderá-
tor: Dušan Dušek s Pavlom Vilikovským,
hudobný hosť: Marián Varga, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie 
� 19.00 - L. N. Tolstoj: Živá mŕtvola,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - H. Garlon: Mikve, dráma
ôsmich židovských žien v priestore obrad-
ného kúpeľa, divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
� 19.00 - R. W. Fassbinder: ...len kvap-
ky na horúce kamene..., komédia s pseu-
dotragickým koncom alebo erotické
panoptikum, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.09 - Cesty a zastavenia, z cyklu
Háj, háj, hájsosáj, hájsosájety, uvedenie
rovnomennej knihy Yaram Kupča, mode-
rátor: Marián Hatala, Art Klub Scherz,
Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, čierna
komédia zo súčasnosti, Divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Od Maríny, na motívy roman-
tickej básne Andreja Sládkoviča, Divadlo
Non.Garde, Prepoštská 4

UTOROK 24. novembra
� 10.00 a 14.00 - Ču Čin Čau alebo Ali
Baba a štyridsať zbojníkov, Bratislavs-
ké bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.30 - Viera Poláková, Danica Drgá-
čová: Nepál, treking, komentovaná foto-
showa, Horáreň Horský park, Lesná 1

� 19.00 - Fragile, koncert - a capella, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Éric-Emmanuel Schmitt:
Evanjelium podľa Piláta, „alebo ako to
bolo..“, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom
na odpočinok, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP 33 

� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, čierna
komédia zo súčasnosti, Divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Večer najzaujímavejších sve-
tových reklám, kino inak, A4 Nultý prie-
stor, Námestie SNP 12

STREDA 25. novembra
� 10.00 a 14.00 - Ču Čin Čau alebo Ali
Baba a štyridsať zbojníkov, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - S nami to zvládneš, obaly darče-
kov, tvorivá dielňa, M klub, Rovniankova 3
� 17.00 - Chán Asparuch, premietanie
hraného filmu, Bulharský kultúrny inšti-
tút, Jesenského 7
� 19.00 - Cestovateľský klub, Japonsko
s batohom na chrbte, prednáška Ale-
xandry Haššovej spojená s premietaním,
DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Vychádzajúce hviezdy, Ján
Brtka - akordeón, Hudobný salón, Zichy-
ho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Štúdio mladých - koncert,
účinkujú: L. Turčina - viola; M. Klátik -
klavír, Komorné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.00 - G. Gőrgey: Na koho to slovo
padne, Divadlo Astorka, Námestie SNP33
� 19.00 - Inspiración Espańola, koncert v
rámci Flamenco festivalu, Mozartova sieň,
Rakúske veľvyslanectvo, Ventúrska 10
� 19.00 - Haiku, prvky pohybu, hudby a
japonské básne, prchavý obraz divadelné-
ho experimentu v ktorom účinkujú bezdo-
movci a telesne postihnutí, premiéra, Štú-
dio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - High Life, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
� 19.30 - Celkom iný beat, revue s Ma-
riánom Jaslovským, Benem, hosť: Viliam
Klimáček, divadlo GunaGU, Františkán-
ske námestie 7
� 20.00 - Ch. McKey: Narodeniny, di-
vadlo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

ŠTVRTOK 26. novembra
� 17.00 - Posledná kliatba Alžbety Bá-
thoryovej, beseda s autorom kníh o jej
živote - A. Štiavnickým, hosť: M. Molná-
rová, DK Dúbravka, Saratovská 2/a
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom, Divad-
lo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha,
špeciál, Flamenco festival, Teátro Wüsten-
rot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Oscar Wilde: Salome, divadlo
Ívery, Školská 14
� 19.00 - Keď sa my zídeme, účinkuje
folklórny súbor Lipa a bývalí členovia sú-
boru Dimitrovec, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.00 - Liz Lochhead: Perfect days,
romantická komédia, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - Salón u Liszta, Rozkoše dáv-
nych čias, uvedenie nového románu
Antona Hykischa, Prednášková sála UK,
Ventúrska 11
� 19.00 - Divé maky, krst CD a koncert
detí pod vedením Idy Kelarovej, Kostol
klarisiek
� 19.30 - Viliam Klimáček a kol.: Som
hot dog (true story of my facebook),
hrajú: Viktor Horján, Zuzana Porubjako-
vá, rapper Bene, Divadlo GunaGU, Fran-
tiškánske námestie 7
� 20.00 - Kino podľa Sväťa Mikytu,
kino inak, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

PIATOK 27. novembra
� 16.00 - Lojzo, vystúpenie kapely, Via-
nočné trhy, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Peter Janků a Prešporok,
dvojkoncert dvoch folkových legiend,
divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Music club, Nany (folk), Mar-
tina Javor & Band (nu-folk), DK Lúky,
Vigľašská 1
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popolud-
nie Dr. Zvonka Burkeho, divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Ekonóm, slávnostný program
pri príležitosti 40. výročia založenia fol-
klórneho súboru, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Som hot
dog (true story of my facebook), Divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Fiesta flamenca!, Flamenco
festival, Hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - Midi lidi (Cz), koncert, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

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

vyjdú opäť o týždeň
25. novembra 2009


