
O pokračujúcej revitalizácii Sadu
Janka Kráľa, o tom čo jej predchá-
dzalo, ako by mal sad v budúcnosti
vyzerať a z akých peňazí sa bude
obnovovať, sme sa pozhovárali so
starostom Petržalky Milanom
FTÁČNIKOM (SMER-SD).
- Máme za sebou prvú etapu obnovy
Sadu Janka Kráľa, tzv. prírodnú, ktorá
bola financovaná z európskych zdrojov.
Vyrezalo sa tu vyše sto stromov, ale
vysadili sme nové, aby sa zachovalo
zdravé prírodné prostredie. Druhá etapa
súvisí s chodníkmi, lavičkami, sociál-
nymi zariadeniami, fontánami a pod.
Pôjde v nej skôr o materiálnu stránku
obnovy parku. Od nej si sľubujeme, že
park bude vyzerať lepšie.
Čo predchádzalo druhej etape revi-
talizácie?
- Vypísali sme súťaž na projektanta, res-

pektíve projektovú kanceláriu, ktorá má
pripraviť projekt novej podoby parku.
Súťaž vyhral architekt, ktorý už na bu-
dúcej podobe sadu pracuje. Projekt by
mal byť vypracovaný do konca roka a
potom predpokladáme verejnú diskusiu
o tom, ako si verejnosť predstavuje no-
vú podobu sadu. Základný návrh však
musí spracovať odborník.
Z akých zdrojov a v akej výške bude-
te obnovu sadu financovať?
- Chceme ísť do projektu, ktorého hod-
nota bude približne 1,7 milióna eur.
Plánujeme ich získať z európskych fon-
dov. Potrebujeme napríklad urobiť
nové sociálne zariadenia, ktoré síce
dnes fungujú, ale ich úroveň nezodpo-
vedá potrebám obyvateľov. Boli by

sme veľmi radi, ak by sme peniaze
získali už v roku 2010.
Vzácne parky často chránia strážni-
ci. Neuvažovali ste o tom?
- V budúcnosti by sme chceli park chrá-
niť. Vieme o tom, že nie vždy je tu bez-
pečne, najmä večer, keď tu dochádza k
vandalizmu. Riešením sú napríklad
bezpečnostné kamery alebo strážna
služba. Jedným z našich dávnejších
návrhov bol, aby sa zo Sadu Janka
Kráľa stal uzatvorený priestor - teda
aby bol chránený oplotením. To sa však
stretlo s nesúhlasom verejnosti, aj keď
bezpečnosti parku by to pomohlo. Pro-
blém chceme riešiť - práve v druhej
etape revitalizácie sa pokúsime nakúpiť
ochranné technické prostriedky a
potom sa už ako správca sadu budeme
musieť starať aj o bezpečnosť.

Zhováral sa Robert Lattacher

Zadarmo
Noviny o živote v Bratislave

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každý týždeň

v náklade 200 900 kusov.

Tlačí VERSUS, a.s.
Roznáša KOLOS, s.r.o.

Evidenčné číslo: EV 3101/09
ISSN 1335-5228

Redakcia:
Gorkého ulica 6

811 01 Bratislava 1

Telefón: 5441 0028, 5441 6473 

Fax: 5464 2363

Šéfredaktor: Radoslav Števčík
E-mail: redakcia@banoviny.sk
www.bratislavskenoviny.sk

Reklama: 0911-NOVINY

Druhé kolo

voľby župana

nemá jasného

favorita
BRATISLAVA
V sobotu 28. novembra 2009 bude
druhé kolo voľby nového predsedu
Bratislavského samosprávneho kra-
ja. Voliči z Bratislavy a okresov
Malacky, Pezinok a Senec si vyberú
jedného z dvojice kandidátov, ktorí v
prvom kole pred dvoma týždňami
získali najviac hlasov.
O kreslo župana sa v sobotu „pobijú“
doterajší predseda krajskej samosprávy
Vladimír Bajan, ktorý kandiduje ako
nezávislý, má však podporu koalície
HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS. Jeho
vyzyvateľom je poslanec Národnej rady
SR Pavol Frešo, ktorý je straníckym
kandidátom koalície KDH, OKS,
SDKÚ-DS, SMK-MKP.
V prvom kole získal najviac hlasov
práve Frešo, ktorému dalo hlas 42 794
voličov, Bajana  volilo 30 569 voličov.
Napriek rozdielu vyše 12 tisíc hlasov
však druhé kolo nemá jasného favorita.
Rozhodnú totiž voliči deviatich kandi-
dátov, ktorí v prvom kole neuspeli. Tí
získali spolu 30 278 hlasov, otázne
zostáva, či títo voliči prídu opäť k voleb-
ným urnám a komu z dvojice Bajan -
Frešo dajú svoj hlas túto sobotu.
Na podporu jedného z nich otvorene
vyzvali svojich voličov iba dvaja kandi-
dáti - Branislav Záhradník (nezávislý) a
Peter Pilinský (SZ). Záhradník, ktorého
volilo 15 422 voličov, vyzval na podpo-
ru Bajana. Podľa neho súčasný župan
nebude hľadať a objavovať svoje kom-
petencie, pričom Freša označil za „rádi-
oaktívneho župana“, ktorý rieši veci v
kompetencii primátorov, starostov či
zastupiteľstiev a na rozdiel od Bajana
nemá s komunálnou politikou žiadne
skúsenosti.
Pilinský, ktorý získal 1861 hlasov, pod-
poril Freša s vierou, že prinesie do Bra-
tislavského kraja nový vietor a slušnosť,
ktorá sa v poslednom období z politiky
vytráca. Zelení sú presvedčení, že Frešo
je doterajšími aktivitami v oblasti rieše-
nia environmentálnych káuz zárukou
toho, že ako nový bratislavský župan sa
stotožní s kľúčovými hodnotami Strany
zelených a bude ich presadzovať.
Ostatní kandidáti otvorene nevyjadrili
podporu ani jednému z kandidátov.
Strana Most-Híd  by uvítala stredopravé
politické smerovanie Bratislavského
samosprávneho kraja, a preto pri dru-
hom kole volieb na post župana v Brati-
slavskom samosprávnom kraji podporí
kandidáta pravicovej koalície. Jej kandi-
dát Róbert Beňo, ktorý získal v prvom
kole 5276 hlasov, však otvorene nepod-
poril ani jedného z kandidátov.
Šance Vladimíra Bajana a Pavla Freša sú
tak v druhom kole volieb bratislavského
župana vyrovnané. (pol)
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PETRŽALKA
V centrálnej časti Sadu Janka
Kráľa, v okolí sochy, pribudlo nie-
koľko nových lavičiek a smetných
košov. Novinka súvisí s pripravova-
nou revitalizáciou najstaršieho stre-
doeurópskeho parku.
Do dvanástich nových lavičiek so
zámkovou dlažbou z ružového ryolitu
pod nimi a troch smetných košov
investoval Aupark 16 000 eur. Odhale-
ním nových drobných prvkov architek-
túry sa Aupark zapojil do podpory pro-
jektu obnovy sadu v spolupráci s
mestskou časťou a pamiatkarmi.
Mestská časť vybrala vo verejnej súťa-
ži architekta Zoltána Balka, ktorý spra-
cuje základný návrh riešenia prvkov v

parku. Vzhľadom na to, že ide verejne
prístupný priestor, on sám nevidí zmy-
sel v tom, aby sa v budúcnosti park
oplocoval, či strážil. Verejnému cha-
rakteru parku je podľa neho potrebné
prispôsobiť aj mobiliár a mnohé prvky
vytvoriť tak, aby sa minimalizovalo ich
možné rozbitie či zničenie. Podľa Z.
Balka vzhľadom na meniace sa pred-
stavy ľudí o využívaní voľného času
park dlhší čas stagnuje. 
„Je tu snaha o podchytenie všetkých
vekových kategórií,“ konštatoval a
podotkol, že dnes už nestačí vybudo-
vať pár detských ihrísk. Treba ponúk-
nuť niečo aj strednej a staršej generácii.
„Snaha bola korektným a nie exhibi-
cionistickým spôsobom doniesť sem

také prvky, ktoré sú vlastné historic-
kým parkom a ktoré boli obvyklé aj v
našich historických parkoch na Slo-
vensku,“ uviedol. 
Sad Janka Kráľa založili v rokoch 1774
- 1776, vznikol na pravom brehu
Dunaja na ploche lužného lesa. Podľa
usporiadania chodníkov park pomeno-
vali Sternallee (Hviezdicová aleja).
Jednotlivé aleje dostali pomenovanie
podľa druhu stromov - javorová, topo-
ľová, jelšová, brestová, vŕbová, jaseňo-
vá. Sad Janka Kráľa sa postupne dostal
do centra stavebného ruchu a výstavby
v Petržalke. Jeho hranice vznikli medzi
Novým a Starým mostom, Auparkom,
či futbalovým štadiónom, čím sa strati-
la možnosť jeho rozšírenia. (rob)

Časť sadu skrášlili nové lavičky a dlažba
Centrum Sadu Janka Kráľa už má nové lavičky, ktoré teraz ladia s okolitou prírodou. FOTO - SITA

Bezpečnosti v parku by pomohol plot

Schválili jeden

lístok, ktorý

platí na vlaky, 

autobusy a MHD
BRATISLAVA
Mestskí poslanci schválili na rokova-
ní zastupiteľstva ceny a druhy ces-
tovných lístkov v rámci integrovanej
dopravy. Cestujúci budú môcť ces-
tovať na jeden lístok mestskou hro-
madnou dopravou, vlakmi i auto-
busmi.
Poslanci rovnako schválili aj zoznam
spoločných zastávok a železničných
staníc. V Bratislave ich je 41, vlakové
linky, ktoré budú súčasťou projektu,
dostanú v označení písmeno „S“.
Na cestovanie iba v hlavnom meste
budú môcť cestujúci využívať cestov-
ný lístok City. Cena jednorazového
základného lístka má byť od 0,50 do
0,80 eura. Na cestovanie v rámci kraja,
nie v hlavnom meste, má byť zavedený
lístok Regio. Jeho cena by mala byť od
0,40 eura do 2,20 eura. Kombinovaný
cestovný lístok Kombi bude platiť pre
celý kraj vrátane mesta. Má stáť od jed-
ného eura do 2,60 eura. Cestujúci budú
môcť využívať aj predplatné cestovné
lístky - sieťový základný tridsaťdňový
lístok pre celý kraj by mal stáť 84 eur,
deväťdesiatdňový 226,70 eura a celo-
ročný 840 eur. Predplatné lístky na ces-
tovanie mimo hlavného mesta budú
cenovo o niečo nižšie. 
K dispozícii budú aj Senior karty, rov-
nako ako turistické cestovné lístky.
Dôchodcovia nad 70 rokov majú cesto-
vanie zadarmo. K návrhu sa ešte musí
vyjadriť zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja. (rob, brn)

Súťažíme o päť

vstupeniek

na plaváreň
BRATISLAVA
Čitatelia Bratislavských novín môžu
od piatka 27. novembra do piatka 4.
decembra 2009 súťažiť o päť voľ-
ných vstupeniek na mestskú plavá-
reň Pasienky.
Tradične súťažíme na webstránke
banoviny.sk, kde stačí odpovedať na
súťažnú otázku, vyplniť kontaktný for-
mulár a mať šťastie v záverečnom žre-
bovaní o päť vstupeniek na päť voľ-
ných vstupov na mestskú plaváreň.
Doterajšie súťaže o vstupenky na kul-
túrne a športové podujatia sa stretli s
veľkým záujmom čitateľov Bratislav-
ských novín. Napriek tomu sa nám
stalo, že niektorí výhercovia na notifi-
kačnú správu o výhre nereagovali.
Preto si dovoľujeme požiadať všetkých
súťažiach, aby uvádzali funkčné e-mai-
lové adresy, na ktoré výhercovia dosta-
nú notifikačnú správu. (brn)
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Vianočné trhy

potrvajú do 

23. decembra 
BRATISLAVA
V piatok 27. novembra otvoria na
Hlavnom a Františkánskom námestí
Vianočné trhy 2009. Trhy budú do
23. decembra a počas adventného
mesiaca tu bude predávať 114 úspeš-
ných uchádzačov v 107 predajných
stánkoch. 
Dohromady sa o predaj na Vianočných
trhoch 2009 uchádzalo 249 záujemcov.
Z celkového počtu 107 stánkov je 41
tzv. gastrostánkov, z toho dva stánky +
plocha na pergolu, deväť stánkov +
plocha na gril (z nich dva nové grily v
sektore C) a 28 „klasických“ občer-
stvovacích stánkov. Ďalších 66 stánkov
je určených na predaj vianočných dar-
čekov. Rozhodujúcimi kritériami, ktoré
komisia posudzovala, boli ponuka
tovaru, referencie a výška ponúkaného
nájomného. 
Na dva stánky zakúpené v roku 2008
vyhlásilo hlavné mesto SR Bratislava
verejnú obchodnú súťaž. Išlo o dva
stánky s grilom, ktoré sú rovnako ako
aj minulý rok umiestnené na Franti-
škánskom námestí. Z celkového počtu
107 stánkov bolo šesť predajných stán-
kov prenajatých za symbolickú sumu
euro na deň pre charitné spoločnosti. 
Nájomné museli úspešní uchádzači
zaplatiť najneskôr do 16. novembra
2009, príjmy z Vianočných trhov 2009
predstavujú približne 315 000 eur. 
Sortiment vianočného občerstvenia
tvoria napríklad cigánska pečienka,
pečené klobásy, mastný chlieb s cibu-
ľou, pagáče, husacie a kapustné lokše,
kapustnica, varený punč, víno, grog.
Ďalej je to drobné pečivo, oplátky,
medovníky, med alebo vianočná medo-
vina. Záujemcovia si však budú môcť
kúpiť aj výrobky z dreva, skla, kože,
prútia, šúpolia, včelieho vosku - teda z
materiálov, z ktorých sa vyrábajú pre-
dávané úžitkové a dekoračné umelecké
predmety.
Prví záujemcovia o návštevu Vianoč-
ných trhov môžu prísť už predpolud-
ním o 10.00 h, keď sa jednotlivé stán-
ky otvárajú, zatvárať sa budú večer o
22.00 h. (brn)

Jedna vstupenka

do siedmich

múzeí v meste
BRATISLAVA
Bratislavčania môžu dostať pod
stromček zaujímavý darček. Slo-
venské národné múzeum začína pre-
daj Spoločnej vstupenky do brati-
slavských múzeí SNM. 
„Návštevníci si ju môžu zakúpiť v
pokladniach od 24. novembra 2009 a
jej platnosť bude šesť mesiacov. Cie-
ľom vytvorenia vstupenky je ponúknuť
návštevníkovi možnosť spoznať všetky
objekty patriace pod Slovenské národ-
né múzeum na území Bratislavy a
navštíviť ich za veľmi výhodných pod-
mienok,“ informovala Renáta Holien-
činová z oddelenia prezentácie a mar-
ketingu SNM.
Cena vstupenky je rozdelená do troch
kategórií - riadna (jednotlivec) za 10
eur, zľavnená (deti, študenti, dôchod-
covia) za 5 eur; rodinná vstupenka
(výhodná pre návštevníka pri modely
dvaja dospelí a tri deti) stojí 33 eur.
Ako prezradila R. Holienčinová, vstu-
penka platí v siedmich múzeách, pri-
čom návštevník si môže prezrieť všet-
ky expozície a výstavy.
„Atraktívna je aj tým, že jej platnosť
bude šesť mesiacov od zakúpenia a
označenia, takže majiteľ vstupenky má
dosť času naplánovať si a absolvovať
prehliadku. Ďalšou výhodou je, že
vstupenka je prenosná, takže ju môžu
využívať viacerí členovia rodiny, prí-
padne známi. Vstupenka platí v
múzeách SNM na území Bratislavy a
každé z múzeí môže návštevník navští-
viť s touto vstupenkou raz,“ pokračo-
vala Renáta Holeinčinová.
So vstupenkou sa návštevníci dostanú
do Prírodovedného múzea, štyroch
budov múzeí na Žižkovej ulici -
Archeologického múzea, Múzea kultú-
ry karpatských Nemcov, Múzea kultú-
ry Maďarov na Slovensku a Výstavné-
ho pavilónu Podhradie. Majiteľ vstu-
penky má možnosť navštíviť aj novo-
zrekonštruovanú budovu a expozície
Múzea židovskej kultúry na Židovskej
ulici a múzeum v Devínskej Novej Vsi
- Múzeum kultúry Chorvátov na Slo-
vensku. (mm)

NOVINKY TOHTOROČNÝCH VIANOČNÝCH TRHOV
Novinkou tohtoročných trhov je možnosť zakúpiť si 
autentický hrnček Vianočné trhy Bratislava za 1,99 Euro.

Suma 50 centov z každého predaného hrnčeka poputuje 
na konto Nadácie Bratislava, ktorej zakladateľom je Hlavné
mesto SR Bratislava. Vianočný stánok Nadácie Bratislava 
nájdete na Františkánskom námestí.

Ďakujeme za podporu a prajeme krásne vianočné sviatky. 
Vianočné trhy 2009 sa konajú pod záštitou primátora 
Bratislavy Andreja Ďurkovského od 27. 11. do 23. 12. 
2009 na Hlavnom a Františkánskom námestí.

Na tohtoročných trhoch priamo pod vianočným 
stromčekom nájdete aj Vianočnú schránku malých 
Bratislavčanov, do ktorej môžu deti vhodiť svoje vianočné 
prianie pre Ježiška.

Viac informácií získate na www.bratislava.sk

STARÉ MESTO
Na státie áut priamo na zastávke
MHD na Hodžovom námestí, pri
hoteli Crown Plaza sme nedávno
upozornili aj v Bratislavských novi-
nách (BN 29/2009). Vodiči tam par-
kovali bez akýchkoľvek zábran a
cestujúci museli niekedy vystupovať
priamo do áut.
Mesto medzitým osadilo na chodník
stĺpiky, no urobilo tak priamo do jeho
stredu. Parkovanie priamo na zastávke
MHD sa tým síce vylúčilo, ale chodci
paradoxne vystupujú z trolejbusu pria-
mo do ďalšej prekážky. 
Parkovanie áut na chodníku navyše
pokračuje, keďže vodiči si našli cestu
ako zábrany obísť. Stĺpiky mali byť
osadené najmä od strany hotela tak,
aby vodiči nemali prístup na chodník.
To sa však nestalo a parkujúce auto,
ako ho vidno aj na fotografii, sa z chod-
níka dostane len tak, že prejde cez
zastávku. 
Otázkou zostáva, či v prípade osadenia
stĺpikov išlo o zámer, alebo úradníci na
magistráte nad riešením veľmi nepre-
mýšľali. Isté je, že chodci po takomto
riešení problému opäť ťahajú za kratší
koniec, keďže prišli o časť chodníka a

namiesto pohodlnej chôdze musia
okolo stĺpikov kľučkovať. 
Podľa magistrátu, k osadeniu siedmich
stĺpikov neďaleko Tatracentra došlo
kvôli zabráneniu parkovania áut. Z
dopravného podniku nám nedávno
potvrdili, že na vyznačenej zastávke by
cestujúci mali logicky vystupovať do
voľného priestoru. So zastávkami má
dopravca chronické problémy, pretože
mnohí vodiči stoja aj na ploche ochran-
nej zóny zastávok a najmä veľké kĺbo-
vé vozidlá majú preto často problém na

zastávku vojsť, alebo z nej vyjsť.
Mestská polícia už dávnejšie tvrdila, že
ak auto preukázateľne bráni nástupu a
výstupu cestujúcich na zastávke a tvorí
prekážku v cestnej premávke, vodič sa
dopúšťa priestupku. 
Správca komunikácie môže dať takéto
vozidlo odstrániť. Prekážka v cestnej
premávke musí byť evidentne preuká-
zateľná v okamihu rozhodnutia o
odstránení motorového vozidla prísluš-
níkom mestskej polície. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Stĺpiky na zastávke neďaleko hotela

osadili, parkovaniu áut nezabránili

Lamač si na protihlukovú stenu počká
LAMAČ
Protihluková stena, respektíve jej
predĺženie, ktoré už roky žiadajú
Lamačania z dôvodu neďalekej
diaľnice D2 a okolitej výstavby, zrej-
me tak skoro nebude. Začiatok
výstavby ešte nestanovili, čo vraj
spôsobili nové plánované projekty.
Do plánov vybudovania predĺženia
protihlukovej steny totiž nedávno vstú-
pil aj projekt Lamačská brána, preme-
novaný na Bory. Podľa informácií
hovorcu Penty Martina Danka spoloč-
nosť The Port, a.s., dala po dohode s
Národnou diaľničnou spoločnosťou
(NDS, a.s.,) a magistrátom vypracovať
dopravnú technickú štúdiu týkajúcu sa
severozápadnej časti mesta a diaľnice
D2 na rok 2015 a jej súčasťou má byť
aj hluková štúdia. 

„Projekt Bory však nemá vplyv na exi-
stujúci problém s nadmerným hlukom,
ktorý produkujú vozidlá na diaľnici
D2,“ uviedol hovorca. Penta odovzda-
la štúdiu zástupcom diaľničnej spoloč-
nosti koncom októbra 2009. „NDS tak
získala podklad, na ktorého základe
môže rozhodnúť o riešení protihluko-
vých opatrení a reagovať tak na aktuál-
ny problém nadmerného hluku v danej
lokalite,“ dodal M. Danko.
Podľa diaľničnej spoločnosti prudký
rozvoj severozápadnej časti mesta
„vnáša do riešenia stále nové podnety,
ktoré je potrebné zohľadniť v kom-
plexnom riešení problému“. Pôvodné
riešenie protihlukových stien z roku
2007 by muselo byť opätovne prebu-
dované kvôli novým aktivitám na
tomto území. Týkajú sa projektov

Bory, Baumax, Metro a pod. To by
viedlo k nehospodárnemu využitiu
prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Starostka Lamača Oľga Keltošová trvá
na tom, aby NDS protihlukovú stenu
dobudovala. Mala to podľa nej medzi
prioritami nielen na minulý rok, ale aj
na tento - pozdĺž Lamačskej, Hodonín-
skej. Najviac by odhlučnila zasiahnuté
oblasti - Starý Lamač a ulice Bakošova
a Stará Lamačská. NDS však podľa
starostky priority zmenila. 
Lamač oslovil aj regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva. Okrem iného
konštatoval, že protihluková ochrana
Lamača bude jednou z podstatných
podmienok vydania súhlasného záväz-
ného stanoviska k plánovanej rekon-
štrukcii diaľničného ťahu a vybudova-
niu tretieho pruhu. (rob, sita)



STARÉ MESTO
Aj kritika občanov, ktorým sa nepá-
či situácia pod Novým mostom, pri-
nútila mesto, aby urobilo niektoré
dopravné opatrenia. Pod mostom
nedávno pribudli nové stĺpiky, ktoré
definitívne zabraňujú vjazd áut cez
chodník a parkovanie na ňom zo
strany komunikácie vedúcej na Sta-
romestskú ulicu.
Pod mostom, kde sú nástupištia MHD,
sa totiž už dávnejšie rozmohlo nelegál-
ne parkovanie áut. Autá tu parkovali a
stále ešte parkujú napriek značke zaka-
zujúcej vjazd do tejto lokality a povo-
ľujúcej jazdu výlučne pre potreby
mestskej dopravy. 
Vzhľadom na to, že na relatívne
malom priestore sa denne premelú tisí-
ce cestujúcich, je v priestore logicky
vylúčený pohyb motorových vozidiel,
vrátane parkovania. Napriek zákazu
vjazdu však mnohí vodiči jazdia a
zvykli si aj na odstavenie svojich áut.
Porušenie predpisu ich zrejme netrápi,
rovnako ako tých, ktorí parkujú na
chodníku tesne za značkou pred vjaz-
dom do areálu autobusového nástupis-
ka. Nové značky síce čiastočne pomô-
žu, ale treba pripomenúť, že nezabráni-
li vjazdu a parkovaniu z opačnej strany,
kadiaľ sa môže vodič dostať len cez
zákaz vjazdu. Zo strany výjazdu na
Staromestskú pritom pribudla aj nová
zákazová značka.
Podľa informácií z magistrátu mesto
upravilo režim pre zásobovanie stán-
kov, ktoré sú pod Novým mostom. Pre
zásobovanie je vjazd povolený od 5.00
do 9.00 h. Mesto potvrdilo aj osadenie
stĺpikov pri priechode pre chodcov a
po týchto úpravách tu už môže zakro-
čiť aj mestská polícia. „Pre neexistujú-
ce dopravné značenie tak doteraz
nemohla urobiť,“ uvádza mesto v sta-
novisku. Treba však pripomenúť, že
dopravná značka Zákaz vjazdu je pred
vjazdom na nástupisko osadená už
dlho.

Jeden z našich čitateľov si myslí, že s
aroganciou vodičov pod Novým mos-
tom je potrebné niečo urobiť a dávať
im napríklad vysoké pokuty ako tre-
bárs vo Viedni. 
„V každej vyspelej krajine si vedia uro-
biť poriadok s vodičmi. U nás to nefun-
guje, ako aj všetko ostatné, víťazí tu
arogancia a korupcia,“ myslí si čitateľ.

Miesto pod Novým mostom je podľa
neho akoby zabudnuté a potrebovalo
by rekonštrukciu. Konečná autobusov
tam podľa neho nepatrí a MHD by
mala pokračovať k novému divadlu
alebo až na Mlynské nivy. Pod Novým
mostom by mal byť podľa jeho mienky
napríklad park. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Rekonštrukciu 

Reduty začnú

ešte v decembri
STARÉ MESTO
Rekonštrukcia budovy Slovenskej
filharmónie - Reduty by sa mala
začať na prelome novembra a de-
cembra, najneskôr však začiatkom
decembra. Práce by sa mali ukončiť
koncom roka 2011.
Obnovu dostala po víťazstve vo verej-
nom obstarávaní na starosť skupina
dodávateľov - akciová spoločnosť
Vion Zlaté Moravce a Villard-združe-
nie pre reštaurovanie a obnovu pamia-
tok. Na verejnej súťaži sa zúčastnili
štyria uchádzači. Hlavným kritériom
bola najmä cena stavebných prác, tá v
súlade s projektovou dokumentáciou
predstavuje výšku 18,123 milióna eur
bez DPH. 
Pri obnove časti budovy, ktorá sa týka
napríklad drevených a kovových
prvkov využijú aj prostriedky zo získa-
ného grantu z finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho priestoru a
Nórskeho finančného mechanizmu.
Rekonštrukcia Reduty je jedinou
investičnou akciou, ktorú bude minis-
terstvo kultúry na budúci rok robiť, a to
aj napriek úsporám vo svojom rozpoč-
te a ekonomickej kríze. 
V priebehu dvoch rokov postupne zre-
konštruujú jednotlivé krídla tejto
národnej kultúrnej pamiatky. Obnove-
ný bude celý interiér, zabudované vnú-
torné inštalácie a naplánovaná je aj pre-
stavba pódia v koncertnej sieni. Rekon-
štrukcia sa ďalej týka osvetlenia, elek-
troakustiky, vodovodnej a kanalizačnej
prípojky. Okrem opravy zvlhnutých
murív opravia aj štukovú plastickú vý-
zdobu Reduty.
Pre zlý stav budovy Slovenskej filhar-
mónie bolo v Redute posledné verejné
podujatie 10. apríla 2009. Potom sa
dočasne presťahovala do historickej
budovy Slovenského národného divad-
la. Redutu naposledy opravovali v roku
2003, práce sa týkali havarijného stavu
strechy. (rob, brn)
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Vo Viedni už

otvorili všetky

vianočné trhy 
BRATISLAVA
Kým bratislavské trhy na Hlavnom
námestí a Hviezdoslavovom námes-
tí otvoria až tento týždeň, v sused-
nej Viedni už sú otvorené všetky
hlavné vianočné trhy. Ten najväčší -
na Rathausplatz - je dokonca otvo-
rený už od 14. novembra 2009.
Vianočný trh na Radničnom námestí
(Rathausplatz) tradične potrvá do 24.
decembra 2009. Otvorený je denne od
10.00 h, od nedele do štvrtka do 21.30
h, v piatky a soboty do 22.00 h.
Vianočný trh na neďalekom Námestí
Márie Terézie (Maria-Theresien
Platz) otvorili 18. novembra a potrvá
tiež do 24. decembra 2009. Trh je
otvorený denne od 10.00 do 22.00 h, v
stredu 24. decembra od 11.00 do
15.00 h.
Vianočný trh na Spittelbergu potrvá
iba do 23. decembra 2009. Je otvorený
od pondelka do štvrtka od 14.00 do
21.00 h, v piatok od 14.00 do 21.30 h,
v sobotu a nedeľu od 10.00 do 21.00 h. 
Staroviedenský vianočný trh (Altwie-
ner Christkindlmarkt) na námestí
Freyung otvorili 20. novembra a po-
trvá do 23. decembra 2009. Otvorený
je od 10.00 do 21.00 h.
Na Karlovom námestí (Karlsplatz) je
aj tento rok adventný Kunsthand-
werksmarkt (trh umeleckých reme-
siel). Potrvá od 20. novembra do 23.
decembra 2009 a je otvorený od 12.00
do 20.00 h.
Vianočný trh pred zámkom Schön-
brunn (Schloss Schönbrunn) otvorili
ako posledný - v sobotu 21. novembra
2009. Potrvá až do 26.decembra 2009
a je otvorený denne od 10.00 do 21.00
h, v stredu 24. decembra do 16.00 h,
25. a 26. decembra do 18.00 h.
Vianočný trh na zámku Belvedere
(Schloss Belvedere) trvá od 20. no-
vembra do 24. decembra 2009. Otvo-
rený je denne od 11.00 do 21.00 h, 24.
decembra len do 15.00 h. (brn)

Pod Novým mostom už osadili stĺpiky, 

policajti môžu konečne robiť poriadok

Spotreba paliva v kombinovanom cykle | Fusion: 4,6 – 6,5 l/100 km, Fiesta: 4,2 – 6,5 l/100 km, Focus: 4,7 – 8 l/100 km | emisie CO2 – Fusion: 122 – 154 g/km, Fiesta: 110 – 154 g/km, Focus: 125 – 192 g/km.
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SeniorClub
Denný stacionár pre seniorov
/alzheimer, parkinson a iné/

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

AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!
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1. Pekná cesta 15, Krasňany
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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

PAVOL VALENTOVIČ®
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Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis

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

Potrebujete trezor?
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Nezmyselná

práca dvoch

zamestnancov
LIST ČITATEĽA
Na zastávke MHD pri bývalej
Kablovke (Dostojevského rad) som
nedávno pozoroval výjav, ktorý som
tu videl aj pred rokom v podaní tých
istých aktérov. Neviem teda, či pres-
ne tých istých, ale určite išlo o
zamestnancov rovnakej firmy. Bol
to výjav, pri ktorom zostáva rozum
stáť!
Na zastávke zastala multikára firmy
A.S.A. Šofér zostal sedieť v multikáre
- motor, pochopiteľne, zapnutý. Z vo-
za vystúpil závozník. V ruke mal akýsi
opak vysávača. Namiesto vťahovania
nečistôt ich však odfukoval preč.
Zastávka bola plná jesenného lístia,
medzi ktorým boli aj bežné nečistoty.
Chlapík v overale s hrdým nápisom
firmy na chrbte sa pustil do jej „očis-
ty“. Treba ešte podotknúť, že fúkal
mierny jesenný vetrík. 
Chlap v overale začal svoju hru s lís-
tím. Systematický od jedného konca
zastávky po druhý sa dal do odfukova-
nia lístia na trávnatú plochu vedľa
asfaltového chodníka. Zadanie bolo
jasné: Chodník musí byť čistý! Aká
má byť trávnatá plocha - to asi v zada-
ní nebolo... 
Motor hučal, smradil a lístie sa
pozvoľna premiestňovalo na trávu.
Ako som spomínal - fúkal mierny
vetrík. Kým pracovník prešiel k druhé-
mu koncu zastávky, na tom prvom už
bolo lístie znovu. Nie novo napadané -
ale to už raz odstránené (odfúknuté).
Pracovník sa dal do druhého kola
odfukovania. Nápomocná mu bola
chvíľa bezvetria. Ako-tak sa mu poda-
rilo lístie a špinu premiestniť na tráv-
nik. Spokojne preto vypol ten diablov
vynález a nastúpil do auta. 
Silnejší poryv vetra však ešte počas
odchodu multikáry v okamihu hravo
nahnal všetko odfúknuté lístie a špinu
tam, kde bola predtým.  
Nezmyselná práca, pri ktorej zbytočne
bežali dva motory, míňala sa pohonná
hmota, splodinami sa znečisťovalo
ovzdušie a platila sa „práca“ dvoch
zamestnancov. Nuž žijeme dnes v
takej dobe... Sofistikovanej... 
Voľakedy (a nie je to až tak dávno) sa
táto istá práca robila pomocou lopaty,
hrabiel, vidiel či škrabky a zozbierané
lístie sa odvážalo v horšom prípade na
skládku odpadu, v lepšom na kompost.
A bolo čisto. 
Zaujímalo by ma, prečo mesto z
mojich daní platí takúto službu?
Zaujímalo by ma, kto uzatváral zmlu-
vu na takúto činnosť? Kto rozhodol,
že z mojich daní bude mesto platiť
tento nezmysel, prípadne, kto za pre-
sadenie tohto nezmyslu zobral iste
nemalú províziu - lebo zdravý rozum
o odfukovaní špiny rozhodnúť nemo-
hol.
A určite neberiem argument, čo ako v
dnešných krízových časoch dôležitý,
že v tomto prípade ide aj o udržanie
zamestnanosti. Ak by malo ísť o taký-
to argument, tak tých dvoch pracovní-
kov mohli poslať niekde na ihrisko
naháňať loptu a nie lístie. 
To by malo väčší zmysel, pretože by
im okrem uspokojenia z dobre vyko-
nanej práce (napríklad futbalu) takáto
činnosť aj utužila zdravie. Naháňanie
lístia je hlúposť!

Pavel Fabian, Bratislava

Kto dovolil, aby

sa z mesta stalo

stavenisko?
LIST ČITATEĽA
Myslíte si, že nám nezáleží na našom
meste a nezaujíma nás, čo sa v ňom
robí ? Mýlite sa! No aj keby bol tento
list adresovaný kompetentným, ktorí
o výstavbe v Bratislave rozhodujú
(mimochodom, ktorí sú to?), nič sa
nezmení. Tí, čo rozhodli o zbúraní
Podhradia a synagógy a povolili vý-
stavbu Mosta SNP v tesnej blízkosti
našej najcennejšej kultúrno-historic-
kej pamiatky tak, že zo stredu mesta
vytvorili rušnú križovatku, tiež zosta-
li v anonymite.
A takto sa pokračuje aj v súčasnosti:
Kto dal povolenie na výstavbu ohyzdnej
stavby pred PKO na dovtedy krásnej
promenáde pri Dunaji? Mohli sa k plá-
novanej výstavbe vyjadriť občania?
Kto povolil výstavbu výškovej budovy
O2 vedľa Auparku tak, že zohavila naj-
krajšiu siluetu Bratislavy? Mohli sa k
tomu vyjadriť občania? 
Kto napriek protestom občanov povolil
výstavbu mohutnej bytovky na pozem-
ku materskej školy na Letnej ulici?
Kto povolil výstavbu víl na Starej vinár-
skej ceste, na pozemkoch, ktoré neboli
súkromné, takže je znehodnotený vŕšok
v Horskom parku, kde je pomník pad-
lým vojakom v I. svetovej vojne a od-
kiaľ bol krásny výhľad na Bratislavu?
Teraz sa tam môžete pozerať do okien
vily a na smetisko okolo pomníka.
Kto predal parčík na Belopotockého uli-
ci, ktorý bol napriek protestu občanov
zlikvidovaný a veselo sa tam stavia?
Kto napriek protestom občanov povolil
zastavať školské ihrisko na Tajovského
ulici piatimi trojpodlažnými vilami -
vraj rezidenciami, ktoré majú zastavanú
plochu minimálne 70 percent pozemku,
hoci v tejto lokalite je povolená výstav-
ba s 30-percentnou malopodlažnou za-
stavanosťou? 
Kto povolil mohutnú zástavbu celého
pozemku v zákrute medzi Havlíčkovou
ulicou a Ulicou Prokopa Veľkého, keď
podľa územného plánu mesta je v tejto
lokalite plánovaná malopodlažná zá-
stavba rodinných domov s 30-percent-
nou zastavanosťou pozemku?
Kto povolil výstavbu mohutnej bytovky
na Račianskej ulici pri križovatke s Pio-
nierskou ulicou, ktorá svojimi propor-
ciami a architektúrou desí?
Kto predal pozemok strednej školy na
Mikovíniho ulici pri Račianskom mýte
stavebným investorom?
Chýba nám Inštitút občana Bratislavy,
kde by boli kompetentní, neanonymní
odborníci, občania Bratislavy, ktorí by
mali rozhodujúci zákonný hlas pri
schvaľovaní plánovanej výstavby v
meste! No toto sa neudeje, pretože
chaos našim horným veľmi vyhovuje.
Vážení poslanci, nezabúdajte, že hlasy,
ktoré najviac potrebujete, patria obča-
nom, ktorí bývajú v zničených panelá-
koch, kde si za nemalé peniaze museli
odkúpiť byty pred plánovaným koncom
životnosti. Teraz si ich musia obnovo-
vať sami. Kde namiesto ulíc majú na
prvom poschodí špinavé terasy, na kto-
rých sa nachádzajú obchody (ale nie pre
starých ľudí). Obrovské priestory medzi
panelákmi nemajú pána a podľa toho
vyzerajú.
Tí, ktorí bývajú v honosných vilách, vás
nepotrebujú a navyše aj tak od vás do-
stanú ako protislužbu všetko, čo budú
chcieť. Marta Cesnaková, Bratislava

San Vincenzo, obyčajná slušná pizzeria
Na Ulici Svätého Vincenta v Ružino-
ve sme objavili reštauráciu Pizza
Restaurant SAN VINCENZO. Na-
chádza sa na prízemí novopostavené-
ho komplexu, kde sú aj ďalšie služby. 
Interiér nás ničím nezaujal, biele plasto-
vé dvere a okná pôsobia sterilne. Osvie-
žením sú fotografie a reprodukcie obra-
zov starých maliarov na stenách, príliš
moderne však pôsobí presklený bar, za
ktorým trochu cudzo pôsobí originálna
murovaná pec na pizzu. Prestreté stoly
a jednoduché stoličky pôsobia trochu
ako školská či závodná jedáleň. Najmä
v čase obeda sa ňou reštaurácia aj stáva
- väčšina návštevníkov si totiž dáva
výlučne denné či obedné menu.
V ponuke má San Vincenzo šesť dru-
hov polievok za jednotnú cenu 1,29 €,
raz však nemali minestrone, inokedy
šampiňónovú. Napokon sme na dvakrát
ochutnali Cesnakovú krémovú so syro-
vými krutónmi, zeleninovú Minestrone
a Paradajkovú polievku so syrom. Ces-
naková bola poctivá - žiadny sušený
cesnak, ako to robia na Grösslingovej
ulici. Paradajková bola priemerná a pri-
pomínala skôr polievku z školskej či
závodnej jedálne, mimoriadne nás
nenadchla ani minestrone.

San Vincenzo má neskutočne pestrú a
bohatú ponuku hlavných jedál. Bezmä-
sité jedlá, cestoviny, pizza, ryby, rizotá,
jedlá z bravčového, hovädzieho aj kura-
cieho mäsa. Príliš široká ponuka jedál
je náročnejšiemu zákazníkovi vždy
podozrivá. Buď platí iba na papieri,
alebo nie všetky jedlá pripravujú z čer-
stvých surovín. Z cestovín sme ochut-
nali Penne alla cassa, teda s kuracím
mäsom, paradajkovou omáčkou, pes-
tom, cesnakom a parmezánom (4,28 €).
Cestoviny boli uvarené akurát, dobrá
bola aj omáčka.
Zo špecialít sme si dali Scalopinia con
Crudo (9,63 €), čo sú na prírodno pri-
pravené kuracie prsia, hovädzia svieč-
ková, bravčová panenka so šunkou pro-
sciutto crudo a omáčkou demiglase a
Vincenzovo soté v zemiakovej placke
(6,31 €), čo je soté z kuracích pŕs, hovä-
dzej sviečkovej, cibule, paradajok a
chilli v zemiakovej placke. Musíme pri-
znať, že obe jedlá boli vynikajúce. Z
pre nás neznámych dôvodov nám však
čašník ponúkal k soté aj prílohu a po-
kojne by nám doniesol hoc aj ryžu. Čo

na tom, že prílohou je fakticky zemia-
ková placka a kombinovať to ešte s
ryžou by bolo barbarstvo. 
Nemohli sme neochutnať niektorú z
množstva pizze - naša voľba padla na
Pizzu San Vincenzo (4,81 € ), ktorú tvo-
ria paradajková zmes, syr, šunka, salá-
ma, feferóny, paprika, cesnak a šampi-
ňóny. Pizza by bola vynikajúca, keby
nám ju neservírovali na studenom
tanieri. Pizza z taniera nabrala vlhkosť a
hoci bola čerstvo upečená v originálnej
peci na drevo, vôbec nebola taliansky
chrumkavá.
Dezert sme si u San Vincenza nedali,
medovník podľa starej arménskej re-
ceptúry už jedol asi každý. Napriek
tomu, že sme tu boli v čase obeda, oce-
nili sme pohotovosť obsluhy, v konku-
rencii denného menu sme aj špeciality
dostali na stôl v primeranom čase.
Od San Vincenza nemožno očakávať
žiadne prekvapenie. Je to taká obyčajná,
ale slušná pizzeria s normálnymi cena-
mi pre ľudí z okolia.
Naše hodnotenie: ���

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

Služby musia zodpovedať hviezdičkám
Inšpektori SOI sa často vyberajú na
kontrolu do hotelov, aby zistili, či
zariadenie poskytuje služby v tej kva-
lite, ktorú jej stanovuje predpis pre
príslušnú kategóriu a triedu. Jedno-
ducho povedané, či počet hviezdičiek
sedí aj z hľadiska kvality.
V dňoch 27. mája a 28. mája boli inš-
pektori SOI na kontrole v prevádzke
Hotel Kyjev *** na Rajskej ulici. Zisti-
li, že poskytované ubytovacie služby
neboli v predpísanej kvalite, to znamená
v kvalite, ktorou sa upravuje kategorizá-
cia ubytovacích zariadení a klasifikačné
znaky na ich zaraďovanie do tried. 
V izbe č. 1209 chýbal nočný stolík alebo
polička s nočnou lampou, v izbe č. 1503
chýbal nočný stolík alebo polička s noč-
nou lampou, chýbala aj stolová lampa a
v izbe č. 309 chýbali nočné stolíky alebo
poličky s nočnou lampou, chýbala tam
aj stolová lampa, písací stôl alebo písa-
cia doska. Došlo tým k porušeniu usta-

novení zákona o ochrane spotrebiteľa.
Prevádzkovateľ hotela dostal pokutu
400 eur. 
Na základe zákona je prevádzkovateľ
povinný poskytovať služby v bežnej
kvalite, ktorou sa rozumie kvalita, ktorá
zabezpečuje zachovanie všetkých pod-
statných vlastností výrobku, čo podmie-
ňujú jeho bezprostredné používanie a
spĺňajú predpokladané očakávanie spo-
trebiteľa. Ak kvalita nie je predpísaná,
môže predávajúci predávať výrobky v
nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotre-
biteľa upozorní na všetky rozdiely. V
bežnej alebo v inej ako bežnej kvalite
môže však predávajúci výrobky predá-
vať alebo služby poskytovať len v prí-
padoch, ak kvalita nie je predpísaná,
teda ak nie je ustanovená osobitným
predpisom. Kvalitu poskytovania uby-

tovacích služieb predpisuje osobitný
právny predpis, ktorým je vyhláška MH
SR. Ňou sa upravuje kategorizácia uby-
tovacích zariadení a klasifikačné znaky
na ich zaraďovanie do tried. Poskytova-
teľ ubytovacích služieb je povinný
poskytovať služby aspoň v rozsahu a na
úrovni požiadaviek vyhlášky. 
V dňoch 4. júna a 5. júna 2009 boli inš-
pektori SOI aj v prevádzke Hotel Crow-
ne Plaza**** na Hodžovom námestí.
Zistili, že v prevádzke neboli poskyto-
vané ubytovacie služby v predpísanej
kvalite. V kontrolovaných izbách č. 252,
č. 239, č. 237, č. 235 totiž chýbal trezor.
SOI ako orgán dozoru udelila pokutu
500 eur. Za porušenie povinností usta-
novených zákonom o ochrane spotre-
biteľa má orgán dozoru povinnosť zod-
povednému subjektu uložiť pokutu až
66 387, 83 eur. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-
tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

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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Mikuláš na ľade

bude tento rok

v Dúbravke
DÚBRAVKA
Tradičný Mikuláš na ľade, prehliad-
ka najrozličnejších kostýmov, ale
najmä zábava pre menších, ale aj
tých najmenších, bude tento rok na
dúbravskom zimnom štadióne na
Harmincovej ulici 2 v Dúbravke. 
Mestské verejné plochy na korčuľova-
nie sa v roku 2009 zúžili pre Bratislav-
čanov len na tento zimný štadión, čo
spôsobila najmä rekonštrukcia Zimné-
ho štadióna Ondreja Nepelu, ktorý je v
súčasností veľkým staveniskom.
Počas Mikuláša na ľade si prídu na
svoje malí aj veľkí korčuliari. Na všet-
kých čaká obľúbená diskotéka na ľade,
kde zaznejú obľúbené pesničky, dobré
deti sa môžu tešiť aj na mikulášske dar-
čeky. 
Podujatie Mikuláš na ľade bude v
sobotu 5. decembra 2009 od 14.00 do
17.30 h a deti môžu prísť na zimný šta-
dión aj v maskách. Verejné korčuľova-
nie na zimnom štadióne v Dúbravke je
počas tejto sezóny možné v utorok od
16.00 do 17.30 h, v sobotu od 16.15 h
do 17.45 h a od 18.30 do 20.00 h. V
nedeľu od 9.45 do 11.15 h a od 17.30
do 19.00 h. (rob)

Vypísali súťaž 

na projekt

nového mosta 
DEVÍNSKA NOVÁ VES
V súvislosti so zámerom vybudovať
most pre chodcov a cyklistov cez
rieku Moravu do Rakúska vyhlásila
Devínska Nová Ves obstarávanie pre
projekt stavebného povolenia Cyklo-
most Schlosshof - Devínska Nová
Ves.
Devínska Nová Ves ráta s vypracova-
ním projektu v roku 2010 a súťažné
podklady poskytne do 30. novembra
2009. Zverejnenie ponúk sa uskutoční
9. decembra v zasadačke miestneho
úradu v Devínskej Novej Vsi. Predpo-
kladaná cena zákazky je 30 000 eur.
Most pre chodcov a cyklistov bude
spájať rakúsky Schlosshof (obec
Engelhartstetten) a Devínsku Novú
Ves. Za výstavbu nového oceľového
mosta bude zodpovedné Dolné Rakús-
ko, mestská časť preberie úlohu pro-
jektového partnera, kraj a Bratislava sú
strategickými partnermi. Stavebné
práce by sa mali začať v marci budúce-
ho roku, ukončené by mali byť v marci
2011. Predpokladaná cena mosta pre
chodcov a cyklistov je šesť miliónov
eur. Cez rieku Moravu majú viesť dva
mosty - druhý bude cestný. 
Ide o prvý konkrétny zámer, na ktorom
budú spolupracovať Bratislavský kraj s
Dolným Rakúskom. Samotné Dolné
Rakúsko si stanovilo cieľ, aby bol
cyklomost Schlosshof - Devínska
Nová Ves skompletizovaný do otvore-
nia krajinskej výstavy Landesausstel-
lung v roku 2011. (rob, brn)

Nový terminál na bratislavskom letisku

má pripomenúť aj generála Štefánika
RUŽINOV
Interiér nového terminálu Letiska
M. R. Štefánika má mať teplé farby,
nebude v ňom chýbať motív letect-
va, originalita a funkčný dizajn, kto-
rého cieľom je znížiť stres cestujú-
cich na minimum.
Nový terminál by mal byť hotový v
roku 2010. Riešenia interiéru prvej
etapy projektu rekonštrukcie a výstav-
by terminálu sa zhostila architektonic-
ká kancelária Milieu Architects z Lon-
dýna. Tá spolupracovala na význam-
ných projektoch vo Veľkej Británii, v
Nemecku, Libanone, Malajzii, Číne,
Portugalsku, Bosne a Hercegovine i v
Chorvátsku. 
Bratislavské letisko v zadaní žiadalo,
aby bol interiér novej budovy odlíšený
od mnohých univerzálnych typov
letísk, ktoré sú rovnaké v mnohých
iných svetových mestách. Letisko si
želalo vytvoriť jedinečný a regionálne
príznačný interiér, nájsť dizajnový jed-
notiaci prvok, ktorý by bolo cítiť vo
všetkých verejných priestoroch a ktorý
by dal novej budove terminálu jedineč-
ný charakter.
Architekti Milieu na základe zadania
prišli s témou Milana Rastislava Štefá-
nika a symbolov lietania z jeho éry.
Život a dielo slovenského vedca, letca,
politika a generála bude znázorňovať
ústredná grafika na zadnej stene odle-
tovej haly, ako aj model dvojplošníka
Caproni v reálnej mierke 1:1, na kto-
rom Štefánik letel späť do vlasti 4.
mája 1919 a tragicky zahynul v blíz-

kosti Ivanky pri Dunaji. Motívy letec-
tva budú evokovať aj štylizované pre-
krytia check-in pultov z oceľových lán
a pružnej textílie, obklady a štruktúra
fasády obchodnej zóny, ktorá pripomí-
na rebrovú skladbu lietadla. 
Výstavba a rekonštrukcia nového ter-
minálu sa na Letisku M. R. Štefánika
začala 16. decembra 2008 poklepaním
základného kameňa budovy. Stavba
bola rozdelená do dvoch etáp - v prvej,
ktorú ukončia v lete 2010, vznikne
prvá polovica budúcej budovy s kapa-
citou 3 mil. až 3,5 milióna cestujúcich

ročne. Druhá časť terminálu, ktorá
poskytne rozšírenie na konečných 5
miliónov cestujúcich, sa bude stavať v
druhej etape, teda v rokoch 2010 -
2012. 
V súčasnosti na letisku pokračujú
práce na príprave osadenia a montáže
strešného plášťa a nosnej oceľovej
konštrukcie obvodového plášťa. Gene-
rálnym dodávateľom stavby je ZIPP
Bratislava, ktorý vyhral tender s pred-
pokladanou cenou stavebných prác
92,94 milióna eur. (rob,brn)

VIZUALIZÁCIA - Milieu Architects 

MOJA FARBA? 
SPOLUPRÁCA

 VLADIMÍR BAJAN – KANDIDÁT NA PREDSEDU BSK

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTI



Metropolitan

Star chcú otvoriť

v roku 2012
STARÉ MESTO
Obyvatelia Bratislavy by sa v roku
2012 mohli dočkať nového kina ako
náhrady za zbúrané kino Hviezda.
Kino bude súčasťou komplexu Me-
tropolitan Star, ktorý nedávno získal
právoplatné územné rozhodnutie. 
S výstavbou komplexu v prieluke me-
dzi Námestím 1. mája a Banskobystric-
kou ulicou by sa malo začať v marci
2010, dokončenie stavebných prác sa
predpokladá v prvom štvrťroku 2012.
Podľa platného uznesenia mestského
zastupiteľstva, ako aj kúpnej zmluvy
by tu malo kino fungovať desať rokov. 
Od záujmu verejnosti bude závisieť,
ako dlho bude kino fungovať po tejto
lehote. Súčasťou projektu by mali byť
aj byty, administratívne priestory,
obchodno-prevádzková pasáž a pod-
zemné parkovisko. 
Odstránenie troch nadzemných podlaží
bývalého kina Hviezda, lavičiek v
bývalom Záhradnom kine, premieta-
cích kabín a vonkajšieho oplotenia
smerom do Banskobystrickej ulice
povolilo Staré Mesto žiadateľovi
Lighthouse Bratislava City Towers 2.
apríla 2008. Spoločnosť Bioscop, ktorá
je personálne prepojená so spoločnos-
ťou Lighthouse Bratislava City
Towers, si kino kúpila od mesta za tak-
mer dva milióny eur. Predtým musela
vyrovnať všetky vzťahy týkajúce sa
objektu, zrušiť predbežné opatrenie a
súdne spory iniciované nájomníkmi
proti mestu Bratislava. (sita)

Nové byty

získalo pätnásť

Petržalčanov
PETRŽALKA
Petržalská samospráva uzavrela za
tretí štvrťrok 2009 pätnásť nových
nájomných zmlúv k obecným
bytom. 
„V dvanástich prípadoch boli byty
vypratané po neplatičoch. Dva nájom-
né byty poskytla miestna samospráva
občianskemu združeniu Pomoc ohro-
zeným deťom a slúžia ako prechodné,
utajené bývanie pre obete domáceho
násilia, týrané ženy. V aktuálnom zoz-
name uchádzačov o nájomne byty je
zaevidovaných takmer 1500 žiadostí,
pričom mestská časť má k dispozícii
spolu 799 bytov. V tomto roku získalo
nové byty 24 Petržalčanov,“ informo-
val hovorca petržalskej samosprávy
Ľubomír Andrassy. 
Nájomníci sú podľa Ľ. Andrassyho
vyberaní zo zoznamu žiadateľov o byt
a musia splnili kritériá definované v
zásadách hospodárenia s bytmi. Podľa
platných zásad môže o byt požiadať
Petržalčan, ktorý má v mestskej časti
trvalý pobyt najmenej 5 rokov, nevlast-
ní inú nehnuteľnosť určenú na bývanie
a jeho mesačný príjem je vyšší ako 1,2-
násobok životného minima. Pred pod-
pisom zmluvy musí nájomca zaplatiť
na účet mestskej časti zábezpeku vo
výške trojnásobku mesačného nájom-
ného. Súčasťou dohody je notárska
zápisnica, ktorá umožní úradu pristúpiť
k exekúcií bez rozhodnutia súdu, ak si
nájomca prestal plniť zmluvné pod-
mienky. (mm)

Prusko-rakúsku vojnu pripomínajú 

pamätník a pomníčky na Kamzíku
NOVÉ MESTO
V roku 1866 vrcholila prusko-rakús-
ka vojna, na Slovensku dobovo nazý-
vaná aj vojnou nemeckou. Bol to v
podstate posledný konflikt, do ktoré-
ho sa zapojila Habsburská monar-
chia v 19. storočí. Potom nasledovalo
relatívne dlhé obdobie mieru. 
Po počiatočných bojoch na území Čiech
došlo k rozhodujúcej prehre rakúskych
vojsk s lepšie vycvičenými a vyzbroje-
nými Prusmi v bitke pri Hradci Králove.
Napriek tomu, že Rakúšania začali
vyjednávať o mieri v Mikulove, pruské
vojská pokračovali v postupe na hlavné
mesto monarchie Viedeň. Na Morave sa
oddelila časť pruskej armády, asi 60 000
mužov, s úlohou zabezpečiť obkľúčenie
Viedne od Bratislavy. 
Vojaci rýchlo postupovali po oboch bre-
hoch rieky Moravy a nezastavil ich ani
železničný most pri Marcheggu, ktorý
17. júla 1866 vyhodili do povetria. Už
22. júla 1866 stáli Nemci v Stupave a
nastupovali do útoku na Bratislavu.
Rakúske vojská však boli dobre roz-
miestnené na kopcoch od Dúbravky až
po Lamač. Obe armády už ráno vedeli,
že na pravé poludnie vstúpi do platnosti
prímerie. Vojenská logika však velila
pokračovať v boji, keď najmä pruský
generál von Bose chcel obsadiť bohatú
Bratislavu za každú cenu. 
Rakúske vojská s podporou delostre-
lectva odrážali útoky pruskej pechoty a
jazdy a jedinou možnosťou tak ostával
obchvatný manéver. Jedna nemecká
divízia dostala za úlohu preniknúť les-

nými cestičkami ponad Lamač, cez
Železnú studienku a Kamzík až do tyla
Rakúšanov. Rakúšania priestor hornej
Mlynskej doliny nezabezpečili, a preto
sa tu Nemci stretli len s malým odpo-
rom. Kvôli zlému terénu dosiahli hre-
beň Kamzíka, kde bol odpor tuhší, až
krátko pred poludním,. 
Rakúsky veliteľ však reagoval neskoro.
Pre podrobné terénne mapy poslal až v
čase, keď sa takmer dostal do priamej
konfrontácie s Prusmi. Posledné boje sa
odohrali krátko pred poludním pri hos-
tinci Slamená búda. Biele zástavy a
zvuk zvonov však utíšili i posledné
výstrely a prímerie vstúpilo do platnos-
ti. Boli to posledné výstrely celej vojny. 
Zvedaví Bratislavčania sa na druhý deň
vybrali na miesta bojov a obzerali si
Prusov utáborených za demarkačnou
líniou tiahnucou sa cez Záhorskú
Bystricu. Ich na vtedajšiu dobu moder-

ná výzbroj, najmä pušky ihlovky, budila
vážny záujem odvážlivcov a zvedavcov. 
Boje pri Lamači, na Kamzíku a iných
miestach si vyžiadali asi 600 mŕtvych
Rakúšanov a ďalšie stovky ranených.
Na strane pruskej armády padlo asi sto
vojakov. Vojnové udalosti pripomína
dodnes niekoľko pomníkov. Jeden z
nich sa nachádza na cintoríne v Lamači,
ďalšie dva ležia na poliach pri Lamači -
v Ladzíkoch a Dzílkoch. 
Najznámejší je ale pomník na Kamzíku,
pri ceste v sedle pod vrcholom, postave-
ný na pamiatku padlým na týchto mies-
tach bojov. V lese sa nachádza ešte nie-
koľko menších pomníčkov a hrobov,
najčastejšie na miestach smrti rakú-
skych vojakov. Táto vojna zasiahla do
dejín mesta svojským spôsobom. Oby-
vatelia sledovali boje s obavami ale aj s
istou zvedavosťou. Juraj Babják

FOTO - autor
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... pokračujeme,

VOLÍME BAJANA
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Výstava na

hrade spomína

na november
BRATISLAVA
Pri príležitosti 20. výročia nežnej
revolúcie Slovenské národné mú-
zeum, Ústav pamäti národa, Národ-
ná rada Slovenskej republiky a Slo-
venský národný archív pripravili
jedinečnú výstavu November´89.
Výstava približuje udalosti pádu
komunistického režimu v Českoslo-
vensku a postupný prechod k demokra-
cii s dôrazom na dianie na Slovensku.
Návštevníkom je sprístupnená do 31.
decembra 2009 na Západnej terase
Bratislavského hradu.
Námestia plné ľudí, spolupatričnosť,
eufória a nadšenie z veľkej šance začať
odznovu vyjadrujú atmosféru novem-
brových dní. Fotografie, plagáty,
výzvy, skartované dokumenty ŠtB,
uniforma príslušníka VB, prestrihnutý
ostnatý drôt - to všetko patrí k dobe,
ktorú výstava zachytáva. Návštevníci
na nej nájdu i dosiaľ nevystavované
predmety, materiály a zaujímavé infor-
mácie. Súčasťou výstavy je aj najnovší
filmový dokument Ústavu pamäti
národa November +20, ktorý prináša
spätný pohľad na udalosti roku 1989.
Sloboda, pluralita názorov a dôstojnosť
sú symbolmi demokracie a často za-
znievali práve v tých osudových
dňoch. Novembrová revolúcia sa odo-
hrala v uliciach a jej hlavnými aktérmi
boli ľudia, mnohí si preto spomenú,
akú úlohu zohrali v tých prevratných
časoch.
Výstava November´89 je možnosťou
nezabudnúť a posunúť odkaz nežnej
revolúcie ďalším generáciám.    
Panelová verzia výstavy November´89
je vytvorená aj v nemecko - anglickej a
taliansko - francúzskej verzii. Pri príle-
žitosti 20. výročia nežnej revolúcie
bude prezentovaná aj v Slovenskom
inštitúte v Berlíne a Slovenskom inšti-
túte v Ríme. (dš) 

Malú scénu

VŠMU navštívi

Belasý Mikuláš
BRATISLAVA
Podobne ako vlani, aj tento rok
príde do Bratislavy Belasý Mikuláš.
Spolu so Snehulienkou a Čertom po-
zdravia a obdarujú všetky belasé de-
ti a ich rodičov.
Občianske združenie Belasá Šlachta
organizuje v spolupráci s Malou scé-
nou VŠMU podujatie Belasý Mikuláš,
ktoré malo minulý rok veľký úspech.
Výťažok bude znovu venovaný Klini-
ke detskej onkológie pri DFNsP v Bra-
tislave. Okrem stretnutia s Mikulášom
čaká na dospelých aj deti bábkové
predstavenie Betlehemské hry v poda-
ní študentov Divadelnej fakulty Vyso-
kej školy múzických umení, ktoré
návštevníkov podujatia vtiahne do prí-
behu Vianoc.
Hosťami podujatia budú hráči a vede-
nie ŠK Slovana, prichystané sú aj
sprievodné akcie pre deti ako súťaž v
zdobení medovníkov O najkrajší slo-
vanistický medovník. Vítaní sú všetci
belasí s veľkým srdcom, ktorí chcú
pomôcť a ktorí si uvedomujú, že sú
medzi nami aj deti, ktoré nemajú mož-
nosť žiť plnohodnotný život, a ktorých
detstvo je poznačené ťažkou chorobou.
Podujatie bude 6. decembra 2009 o
14.00 h na Malej scéne VŠMU, Dosto-
jevského rad 4. (brn)

Mesto zverejnilo svoje pamätihodnosti,

Staré Mesto ešte čaká na legislatívu
BRATISLAVA
Mesto Bratislava má zoznam tak-
mer 330 pamätihodností, do mesiaca
by mal byť zverejnený na internete.
Ide o nehnuteľnosti i hnuteľnosti v
jednotlivých mestských častiach,
ktoré sú podľa ich samospráv hodné
ich zachovania. 
Ako povedala predsedníčka komisie
kultúry a ochrany historických pamia-
tok pri mestskom zastupiteľstve Hele-
na Doktorovová, mala by tak zostať
„zachovaná historická pamäť mesta“.
Do vytvorenia zoznamu pamätihod-
ností v hlavnom meste sa však nezapo-
jilo všetkých sedemnásť mestských

častí. Výnimkou je Staré Mesto, ktoré
v uznesení z novembra tohto roka
nesúhlasilo s vedením takéhoto zozna-
mu. Samospráva sa totiž obáva určité-
ho tlaku niektorých skupín na ich
ochranu. 
Pamätihodnosť na rozdiel od národnej
kultúrnej pamiatky, ktorá je zapísaná v
ústrednom zozname, žiadny zákon
nechráni. Podľa staromestskej hovor-
kyne Aleny Kopřivovej sa tak môže
stať, že vlastník takejto pamätihodnos-
ti príde na stavebný úrad so žiadosťou
o jej zbúranie. 
Ten nebude mať inú možnosť, ako
vydať súhlasné stanovisko a „vlna kri-

tiky“ sa podľa hovorkyne samosprávy
Starého Mesta znesie na hlavu starostu.
Ak sa však zmení legislatíva, mestská
časť je pripravená zmeniť svoj súčasný
postoj a zoznam pamätihodností
vypracovať. 
Najviac pamätihodností v zozname
pamätihodností mesta má Záhorská
Bystrica (51). Za ňou nasledujú Vajno-
ry (43), Rača (33), Devínska Nová Ves
(32), Ružinov a Dúbravka (po 26),
Nové Mesto (24), Rusovce (20), Devín
(14), Podunajské Biskupice (13), Petr-
žalka (12), Karlova Ves a Lamač (po
9), Čunovo (8), Jarovce (5) a Vrakuňa
(4). (sita)

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

0905 234 615 � 4363 8184

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky

Verejné prerokovanie správy
o hodnotení Rozšírenie výrobných

kapacít Volkswagen Slovakia, a.s. -
objekt H2, sa uskutoční

v spolupráci s MČ Devínska Nová Ves a
navrhovateľom Volkswagen Slovakia, a.s., 
dňa 30. 11. 2009 (pondelok) o 1700 h

vo veľkej sále Istracentra,
Hradištná 43, Devínska Nová Ves

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť,
robiť si z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie v dňoch 18. 11. - 17.
12. 2009 na prízemí Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Brati-
slava 1 najneskôr do 17. 12. 2009.

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány Z 
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Y
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE



Bratislava odpustila Devínčanom dlh

9BRATISLAVSKÉ NOVINY 40/2009

PAVOL FREŠO
NÁŠ ŽUPAN

Dokážme, že to ide. 
V sobotu 28. 11.

WWW.FRESO.SK

2k_BAnoviny 252x178 fa.indd 1 19. 11. 2009 15:13:31

Ľadovú plochu 

sprístupnia už

5. decembra
VAJNORY
Ľadovú plochu pre korčuliarov a
amatérskych hokejistov sprístupnia
vo Vajnoroch už 5. decembra 2009.
Slávnostné otvorenie vajnorskej ľa-
dovej plochy bude spojené s vítaním
Mikuláša.
Vajnorská ľadová plocha však bude
tento rok sprístupnená pre kolektívy
ešte skôr - od 30. novembra a hráči ju
môžu využívať do 28. februára 2010.
Počas týždňa bude plocha predpolud-
ním určená školám a kolektívom a od
obeda do 16.00 h verejnosti. Počas
víkendov si bude môcť verejnosť
zakorčuľovať od 11.30 do 17.30 h.
Zvyšné termíny sú určené pre kolektív-
ne športy na ľade. Osobitný rozpis pri-
pravila mestská časť pre verejnosť
počas jarných prázdnin.
Obyvatelia Vajnor, ktorí sú tam pri-
hlásení na trvalý pobyt, majú vstup na
ľadovú plochu od pondelka do štvrtka
zadarmo, v zostávajúce dni zaplatia
dospelí jedno euro a študenti 50 cen-
tov. Tí, čo vo Vajnoroch nebývajú,
zaplatia počas všetkých dní 1,30 eura,
študenti 0,65 eura. Školy a kolektívy
majú vyhradené termíny na prenájom
ľadovej plochy, ktoré si musia vopred
dohodnúť s prevádzkovateľom ľado-
vej plochy. Pre záujemcov o zakúpe-
nie cenovo zvýhodnených lístkov na
neobmedzené využívanie ľadovej
plochy v čase pre verejnosť sú k dis-
pozícii pernamentky na miestnom
úrade. (rob)

V Klepáči si deti

môžu vyrobiť

pohľadnice
NOVÉ MESTO
V sobotu 28. novembra 2009 sa v
Mlyne Klepáč uskutočnia vianočné
tvorivé dielne. Pozvané sú všetky
deti, ktoré sem zavítajú od 13.00 do
15.00 h.
Organizátori pripravili pre ne zaujíma-
vý program, pod dohľadom skúsených
animátoriek si môžu z papiera, drôtu a
látok vyrábať vlastné vianočné pohľad-
nice. Vstupné na dieťa je 2 eurá a deti
by mali prísť s prezuvkami. Mlyn Kle-
páč sa nachádza na Železnej studienke,
Cesta mládeže 5. (brn)

Nad Devínskou

cestou začali

opravovať svah
DEVÍN
Magistrát začal opravovať svah nad
Devínskou cestou, ukončenie prác je
naplánované na 22. decembra. 
S rekonštrukciou súvisia obmedzenia,
doprava je tu presmerovaná do jedného
jazdného pruhu. Náklady na stavbu sú
138 000 eur. V rámci spevnenia svahu
vybudujú gabiónovú stenu dlhú 10
metrov a vysokú 13 metrov. 
Počas opráv je Devínska cesta za odbo-
čením na Dlhé Diely v smere na Devín
v pravom jazdnom pruhu na úseku
dlhom 95 metrov čiastočne uzatvorená,
doprava je presmerovaná do ľavého
jazdného pruhu. (sita)

Popadané a neodpratané lístie by

malo zmiznúť do začiatku decembra
STARÉ MESTO
So sťažnosťou na upratovanie a čis-
tenie ulíc zasypaných lístím sa na nás
nedávno obrátila naša čitateľka
Nadežda Hradská. Konkrétne ju
trápila Sasinkova ulica, ktorá bola
podľa nej po padaní lístia v zlom
stave.
Čitateľka sa zamýšľala nad tým, prečo
sa neupratuje, respektíve nezametá
Sasinkova ulica. „Chodím tam denne a
teraz, keď padá lístie, je to strašné. Keď
prší, listy sa dostávajú do kanalizácie a
upchávajú ju. Sú tam mláky ako v naj-
poslednejšej dedine,“ uviedla čitateľka.
N. Hradská.
Zo staromestského miestneho úradu
nám poslali stanovisko, v ktorom sa
píše, že „situáciu, ktorú opisuje čitateľ-

ka Bratislavských novín, spôsobil
nezvyčajne prudký jednorazový spád
lístia. Vyvolal ho jednak silný vietor,
jednak pár upršaných dní.“ 
Podľa úradu dodávateľ, ktorý pre Staré
Mesto zabezpečuje upratovanie komu-
nikácií, sa zameral prioritne na histo-
rické centrum Bratislavy. Paradoxne
totiž bolo treba lístie upratovať aj z
miest, kde stromy nerastú, ale ho tam
vietor navial - napr. z korza. „Za neprí-
jemnú situáciu sa obyvateľke Sasinko-
vej ulice ospravedlňujeme,“ konštatuje
sa v stanovisku miestneho úradu. 
Ako zo staromestského úradu dodali,
lístie zo stromov by malo byť z verej-
ných priestranstiev zlikvidované najne-
skôr začiatkom decembra. „A to aj
preto, že keby naň napadal sneh, znač-

ne by to skomplikovalo následné upra-
tovanie. Vznikla by zmes, s ktorou sa
ťažko narába.“
Keďže podobné problémy trápili v
posledné dni a týždne mnohých Brati-
slavčanov, bolo by dôležité pripome-
núť, že podľa záväzného nariadenia
mestskej časti o udržiavaní poriadku a
čistoty sú správcovia, vlastníci a užíva-
telia jednotlivých nehnuteľností -
budov a pozemkov, povinní čistiť a
udržiavať v schodnom stave priľahlé
chodníky. 
Za verejné plochy je zodpovedná
mestská časť, teda za tie, ktoré jej
magistrát zveril do správy. Za ostatné
je zodpovedné hlavné mesto. Za
súkromné plochy zodpovedajú ich
vlastníci. (rob)

BRATISLAVA
Mesto Bratislava odpustilo zadlženej
mestskej časti Devín dlh 99 581,76
eur. Rozhodli o tom poslanci mest-
ského zastupiteľstva. 
Ide o starý dlh z roku 2004, ktorý
Devín nie je schopný splatiť, keďže je
už od apríla 2005 v nútenej správe. Sta-
rostka Ľubica Kolková informovala, že
mesto v roku 2004 Devínu požičalo na
to, aby neprišiel o budovu radnice.
Dlhy mestská časť zdedila po predchá-
dzajúcom vedení. 
V rozprave niektorí poslanci navrhova-
li dlh neodpustiť s odôvodnením, aby
si Devínčania znášali dôsledky krokov,

ktoré urobilo predchádzajúce vedenie,
ktoré si zvolili. Podľa starostky si
Devínčania už vytrpeli dosť, pretože
mestská časť nesmie investovať, ani
žiadať o granty. „Bez súhlasu minister-
stva financií nemôžem kúpiť ani WC
papier,“ prezradila. Podľa jej vysvetle-
nia bolo na bývalé vedenie mestskej
časti podaných niekoľko trestných
oznámení, vyšetrovanie sa však vlečie
a zatiaľ nebolo ukončené.
Mesto Bratislava na základe zmluvy o
návratnej finančnej výpomoci z 2. júla
2004 poskytlo mestskej časti Devín tri
milióny korún na zaplatenie dlhu voči
fyzickej osobe na základe exekúcie.

Devín sa zaviazal sumu vrátiť vrátane
úrokov do 30. júna 2005, zabezpečiť ju
mal výnosmi z predaja majetku hlavné-
ho mesta zvereného do správy tejto
mestskej časti. Devín peniaze doteraz
nevrátil, odôvodňuje to tým, že je od 8.
apríla 2005 v nútenej správe. 
Prioritne musí zabezpečovať úlohy z
preneseného výkonu štátnej správy na
priebežné oddlžovanie a vykonávať
samosprávne právomoci. Podľa konso-
lidačného plánu sa Devín zaviazal pre-
dávať zverený majetok, len ak z bež-
ných rozpočtových príjmov nedokáže
zabezpečiť prebytok minimálne 7 000
eur na priebežné oddlžovanie. (sita)



ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Čulý stavebný ruch v Záhorskej
Bystrici súvisí aj s aktivitami inves-
torov blízko vstupu do mestskej časti
v smere z Bratislavy. V tejto oblasti
pokračuje výstavba rezidenčného
projektu Pod vŕškami. 
V súvislosti s projektom vzniká v
týchto dňoch nová hlavná komunikácia
cesty v smere na Strmé vŕšky a pribú-
dajú aj ďalšie prístupové cesty a chod-
níky k jednotlivým domom. Reziden-
čné bývanie Pod vŕškami sa bude roz-
prestierať na ploche 310 000 štvorco-
vých metrov. Popri pozemkoch na
výstavbu individuálnych rodinných
domov ponúka aj 24 rodinných domov
postavených na kľúč a nízkopodlažné
domy s plochou 115 000 štvorcových
metrov bytových jednotiek. Projekt za
265,6 milióna eur by mal byť ukonče-
ný v roku 2014. 
Súčasťou výstavby štvrte je jej napoje-
nie na existujúcu infraštruktúru mest-
skej časti už v tomto období. Finále
čaká aj budovanie hlavných komuni-
kačných trás - cesty vedúcej na Strmé
vŕšky pri Vápenickom potoku, cyklo-
trasy a chodníka pre peších. Sprístup-
nené by mali byť v tomto roku. Rovna-

ko by mala byť ešte v tomto roku odo-
vzdaná aj kruhová križovatka a rozvo-
dy pre osvetlenie. 
Súčasťou výstavby prvej etapy je
vybudovanie 400 bytov v nízkopodlaž-
nej zástavbe, ktoré by mali byť hotové
asi o dva roky.

Developermi projektu sú izraelské spo-
ločnosti SL Group, Delek a BSG
(Scorpio) v partnerstve so slovenskou
Operou. V projekte Pod vŕškami vystu-
pujú pod spoločným názvom Opera SL
Group. (rob, brn)

FOTO - Opera SL Group
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NOVINKY Z MHD

 Platí vo dne aj v noci  Dve verzie SMS lístok 70 min. (0,80  EUR) a SMS 24 
24 hodín (3,50  EUR)  Viac ako dva milióny predaných lístkov  Je to úplne jednoduché

24 
y predaných lístkov  Je to úplne jednoduché

viac informácií: tel: 02/5950 5950, e-mail: smslistok@dpb.sk

vo dne aj v noci  Dve verzie SMS lístok 70 min. (0,80  EUR) a SMS 2

SMS lístok už viac ako rok 
hitom medzi cestujúcimi

www.dpb.sk

 Platí vo dne aj v noci.
  Pošlite prázdnu SMS na číslo 1100 (70 min. lístok), 1124 (24 hod. lístok) a počkajte na svoj SMS lístok v podobe spätne prijatej SMS správy.
  Do vozidla nastupujte výhradne s prijatým potvrdením o kúpe SMS lístka.
  Vami zaslaná SMS správa je len objednávkou služby a neplatí ako cestovný doklad.

Problém s PKO 

poslanci zase

presunuli
BRATISLAVA
Mestskí poslanci predĺžili termín
platnosti aprílového uznesenia,
podľa ktorého mal primátor okam-
žite požiadať o zrušenie búracieho
povolenia pre PKO a zrušiť zmluvu
o spolupráci so spoločnosťou Hen-
bury Development.
Riešenie situácie okolo Parku kultúry a
oddychu (PKO) v Bratislave sa teda
opäť posunulo. Primátor Andrej Ďur-
kovský (KDH) mal poslancov infor-
movať o plánoch mesta na riešenie
situácie okolo stavby, ďalšou jeho úlo-
hou bolo poskytnúť všetky zmluvy a
dokumenty, ktoré súvisia s predajom
pozemkov pod budovami PKO. 
Uznesenia mal splniť podľa predchá-
dzajúceho rozhodnutia do konca
októbra. Vedenie mesta ale kvôli roko-
vaniam s majiteľom pozemkov navrhlo
termín predĺžiť do konca roka. Poslan-
ci návrh schválili.
Ján Budaj (DÚ) na zastupiteľstve
poznamenal, že primátor nedokáže
plniť prijaté uznesenia. Štefan Holčík
zase navrhol, aby uznesenie bolo zru-
šené v plnom rozsahu. Návrh však
nenašiel dostatočnú podporu. (brn)

Ružinov nemá

pozemky 

pod parkom 
RUŽINOV
Poslanci mestského zastupiteľstva
Bratislavy na svojom rokovaní
nepodporili žiadosť mestskej časti
Ružinov, aby pozemky pod Parkom
A. Hlinku na Ružinovskej ulici prešli
zo správy magistrátu do správy
Ružinova. 
Starosta Ružinova S. Drozd (SMER-
SD): „Žiadosť sme predložili v súvi-
slosti s plánovanou kompletnou revita-
lizáciou Parku A. Hlinku, ktorú sme
chceli začať už od jari budúceho roku.
Toto rozhodnutie revitalizáciu mini-
málne zabrzdí.“ Poslanec Ružinova V.
Mikuš (OK), ktorý hlasoval proti,
tvrdil, že pozemky Ružinov nepotrebu-
je, lebo už dnes má v správe zeleň
parku, ktorú môže revitalizovať. 
„Do parku chceme vniesť život. V pro-
jekte sú preto rekonštrukcie chodníkov,
čitáreň s občerstvením, detské ihrisko a
vonkajšia výstavná sieň. Potrebujeme
na tom stavebné povolenia a vzťah k
pozemkom. Okrem toho je možné, že v
budúcom roku Európska únia vyhlási
výzvu na takéto činnosti a pokiaľ nebu-
deme mať pozemky v správe, eurofon-
dy nezískame,“ dodal S. Drozd. (brn)

Výstavba mení Záhorskú Bystricu,

pribúdajú nové cesty a križovatky
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STARÉ MESTO
NA KRÍŽNEJ ULICI sa neznámy
muž pokúsil o neoprávnené výbery fi-
nančnej hotovosti z bankomatu. Použil
na to ukradnutú platobnú kartu. Pri
čine ho zachytila kamera, takže polícia
má jasnejšie, po kom pátra.
NA PREDSTANIČNOM NÁMESTÍ
sa odohrala ďalšia udalosť, ktorá silno
pripomína prepadnutia spred niekoľ-
kých týždňov. Scenár bol podobný.
Okolo druhej hodiny po polnoci nezná-
my páchateľ pichol dvadsaťšesťročnú
Bratislavčanku injekciou do nohy. Pre-
brala sa vraj až po hodine a to už zisti-
la, že prišla o kabelku. Expertíza v
nemocnici mala potvrdiť vpich na steh-
ne, teraz sa zisťuje, čo bolo príčinou
omámenia. Podobný prípad vyšetruje
polícia aj v Rači. Na Račianskej ulici
našli vedľa kontajnerov deväťročné
dievča, ktoré predtým niekto omámil.
Školáčka išla na tanečný tréning, keď k
nej pristúpil neznámy muž. Po prepad-
nutí omdlela a objavili ju až okoloidú-
ci chodci, navyše, podľa neoficiálnych
informácií, dievčaťu niekto rozhádzal
veci v taške. Aj v predchádzajúcich
podobných prípadoch sa stali obeťami
mladé ženy, prvá bola z Bratislavy,
druhá z okresu Trenčín. Dúbravčanke
ukradli peňaženku, platobnú kartu,
digitálny prehrávač a mobil za 330 eur.
Návštevníčke z okresu Trenčín zmizli
náušnice, prstene, 30 eur, doklady a
mobil, celková škoda bola 260 eur.
NA JELENEJ ULICI zažili prepad v
sídle jednej spoločnosti. Tesne pre
ôsmou hodinou vošiel do miestnosti ne-
známy páchateľ a vyhrážajúc sa zbra-
ňou pýtal od pracovníčky spoločnosti
peniaze. Tá mu ich nedala, takže sa
musel uspokojiť s dvoma mobilmi.
Páchateľ si ich zobral, sadol na oranžo-
vo-čierny bicykel a z miesta činu ušiel.
NA NÁBREŽÍ ARM. GEN. L. SVO-
BODU ukradli auto Hummer H2 šedo-
modrej farby. Luxusné auto zaparkova-
li neďaleko známej reštaurácie, brati-
slavská lízingová spoločnosť vyčíslila
škodu ukradnutého automobilu na vyše
33 000 eur.

PETRŽALKA
NA BLAGOEVOVEJ ULICI pre-
padli pobočku banky. Krátko po jej
otvorení vošiel neznámy maskovaný
páchateľ so zbraňou v ruke do budovy
a od pracovníčok žiadal peniaze. Z
banky si ich potom odniesol a ušiel na
neznáme miesto. Počas prepadu sa v
pobočke nenachádzal žiadny klient,
nikto zo zamestnancov banky nebol
zranený. Polícia po páchateľovi, ktorý
mal asi 25 rokov, pátra. (mm)

Pre Bendža 

sme urobili

zbierku špakov
Nedá mi nespomenúť „zamestnanca“
u pána Čižmariča, ktorého dospelí,
ale aj my deti volali Bendžo. Jeho
pravé meno, ani vek nevedel asi nikto.
V mojich spomienkach verne utkvela
Bendžova tvár, aj jeho celkový vzhľad. 
Šťúply, prihrbený človiečik v hnedom,
obnosenom, zamastenom saku, pod kto-
rým v lete nenosil košeľu, v ešte zamas-
tenejších nohaviciach opásaných hru-
bým konopným špagátom, na nohách
škarbále bez ponožiek, na zohnutom
chrbáte niesol biľag bezdomovca. Bez
rodiny, prespával na Kuchajde u „Bul-
garov“. Tí tu pestovali zeleninu a počas
sezóny bývali v drevených búdach.
V zime, deň čo deň, vysedával v kúte
šenku pri bachratej piecke so sľudovými
okienkami, do ktorej občas vysýpal plný
uhlák topiva. Keď práve nemal robotu,
postával pred hostincom, pozoroval
chodcov, „somroval“ o Bystricu, Detvu
(značky lacných proletárskych cigariet,
intelektuáli fajčili Lipy, Glóbusky,
Memphisky), nepohrdol ani vajglom
zdvihnutým z chodníka.
Pán Čižmarič ho trpel, lebo mu pomáhal
pri gúľaní obrovských, drevených piv-
ných sudov do pivnice i pri narážaní
piva, pri zbieraní pohárov zo stolov, pri
udržiavaní čistoty na WC aj pri zameta-
ní chodníka pred hostincom. 
Za stravu, či nejaký ten groš na „fluspa-
pír“ (cigaretové papieriky) a dohán
(tabák). Smäd si hasil tým, že v šenku
vyciedzal štamperlíky a splachoval ich
zvyškami piva z krígľov, rozumie sa,
keď ho pán hostinský nevidel.
Veľká túžba nás malých Dunajošiek bola
pomôcť biednemu Bendžovi. Neviem v
čej hlave skrsol plán zbierať pre neho
špaky.
Alica ich nenápadne vyťahovala z
„miskýblov“ (smetných košov) v šenku,
v jedálni a v tanečnej sále, my z popolní-
kov od našich otcov fajčiarov. Verili
sme, že konáme dobročinnú prácu.
Výsledkom nášho snaženia bola celkom
slušná kôpka smradľavých opalkov.
Zabalili sme ju do papierového vrecúška
od Melty (žitná káva) a previazali stuž-
kou. Právo na odovzdanie „kráľovského
daru“ patrilo, pochopiteľne, Alici, na-
zbierala najviac „vajglov“. Majiteľ
zbierky, opretý o múr hostinca, vyberal z
vrecúška nedopalky, rozmrvoval ich na
dlani, ušúľal si cigaretu, olízal ju, pripá-
lil, potiahol a jeho tvár sa stratila v kúdo-
le dymu. 
Keď nás uvidel, ako ho z druhej strany
chodníka so záujmom pozorujeme,
zaklonil hlavu, našpúlil bezzubé ústa a
vyfúkol niekoľko sivomodrých obláči-
kov dymu. Potom zdvihol „dar“ do
výšky hlavy, potriasol ním a zavolal:
„Bute zdravé a veselé!“
Prešiel dlhší čas, no Bendžo sa neukázal.
Ktosi priniesol zvesť, že odišiel navždy.
Po tejto, pre nás dievčence smutnej sprá-
ve, sa Alica rozhodla „šlohnúť“ z výča-
pu „lepšiu“ cigaretu, takú so zlatým
krúžkom a že tú pôjdeme spoločne zasa-
diť Bendžovi na hrob namiesto kvetu.
Náš plán stroskotal na tom, že nikto
nevedel, kde chudák odpočíva.
Písal sa rok 1942. Chodili sme do druhej
triedy. Helena Kloudová-Jonášová

Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)
(Pokračovanie nabudúce)

Aj kaplnka Jána Almužníka bude biela
Devätnáste storočie bolo storočím
nastupujúceho priemyslu, paro-
plavby, železnice, elektriny, ale aj
nostalgického romantického chápa-
nia histórie. Jeho najvýraznejším
prejavom bol vedomý návrat k his-
torickým stavebným slohom. Prece-
ňovali sa slohy stredoveké, barok sa
ešte nezdal dosť starý, vhodný oce-
nenia. 
Barokové pamiatky, považované za
dekadentné, sa bez výčitiek svedomia
odstraňovali, aj ak išlo o vynikajúce
umelecké diela. Stavali sa nové „gotic-
ké hrady“ (jedným z prvých bol umelý
Franzesburg v parku Laxenburgu pri
Viedni), dostavovali sa dlhé storočia
nedokončené gotické chrámy (Köln
am Rhein, Praha). Inde sa aspoň
zachované hrady a zámky (Bojnice,
Hluboká v Čechách, Hohenzollern v
Nemecku) a chrámy (Kremnica, Hron-
ský Beňadik, Prešporok, takzvaný
Mátyástemplom v Budapešti) „regoti-
zovali“.
Bratislavský (vtedy ešte prešporský)
farský, prepoštský a korunovačný
Chrám svätého Martina, všeobecne
známy ako „dóm“ (die Domkirche),
potreboval v druhej polovici 19. storo-
čia opravu. Pri tej príležitosti sa roz-
hodlo vrátiť mu gotickú podobu stavby
z 15. storočia. Rozhodnutie bolo
ovplyvnené najmä už prv realizovanou
opravou a dostavbou veže, ktorá bola v
roku 1833 zničená požiarom, spôsobe-
ným bleskom. Pred požiarom mala
veža, a celý kostol, barokový výzor,
ktorý bol výsledkom úpravy z druhej
polovice 18. storočia.  
Pri regotizačných úpravách odstránili z
chrámu skoro všetko, čo tam pribudlo
v období renesancie a baroka. Regoti-
začnej horúčke neušli ani originálne
gotické súčasti architektúry. Napríklad
južný portál, ktorý nepovažovali za
dosť „stredoveký“ (napriek tomu,
alebo práve preto, že bol výnimočný).
Odstránili oltáre, náhrobné epitafy,
organ, lavice, kľakadlá, spovednice,
kazateľňu. Ponechali len luster v strede
chrámu, portál do sakristie pod vežou,
doplnený hodinami, barokovú emporu
pod organom upravili, aby pôsobila
gotickým dojmom. Výnimočne citlivo
zachovali barokovú kaplnku pristava-
nú k severnej stene kňazišťa. 
Kaplnku dal postaviť v rokoch 1729 až
1732 ostrihomský arcibiskup knieža
Imrich Esterházy, uhorský prímas. Sta-
val ju predovšetkým ako svätyňu urče-
nú na uloženie ostatkov svätca Jána
Almužníka. Bol to voľakedy alexan-
drijský patriarch, narodený okolo roku

560 na Cypre, ktorý zomrel v Carihra-
de okolo roku 620. Pre svoje ľudomil-
stvo sa stal na východe veľmi vzýva-
ným svätcom. Jeho pozostatky daroval
turecký sultán uhorskému kráľovi
Matejovi Korvínovi (panoval 1458 až
1490). Najprv boli uložené v Budíne v
kaplnke kráľovského hradu. Po roku
1526 ich previezli pred postupujúcimi
Turkami na Bratislavský hrad a v roku
1530 ich definitívne uložili v Dóme. 
Po oslobodení Budína sa síce tamojšia
kapitula snažila získať kosti svätca
späť, ale arcibiskupi kardináli, žijúci
naďalej v Prešporku ako hlavnom a
korunovačnom meste Uhorska, sa roz-
hodli ponechať ich v Prešporku. Viace-
rí arcibiskupi v 17. storočí boli pocho-
vaní v Chráme svätého Martina v jeho
blízkosti. Je známe želanie arcibiskupa
Petra Pázmánya, ktorý si vyslovene
želal byť pochovaný pod schránkou s
pozostatkami svätého. 
Aj arcibiskup Imrich Esterházy mal
zrejme rovnaké želanie. Keďže v blíz-
kosti pôvodného stanoviska svätco-
vých pozostatkov už nebolo miesto na
pochovávanie, dal mu jednoducho
postaviť separátnu kaplnku, pod ktorou
dal vybudovať rozsiahlu podzemnú
hrobku pre seba a svojich nástupcov.
Pozostatky svätca preniesol nad oltár

novej kaplnky, takže jeho predchodco-
via prišli o svätcovu ochranu nad svo-
jími hrobmi. 
Vnútorná výzdoba kaplnky je dielom
geniálneho rakúskeho sochára Georga
R. Donnera, fresku v kupole, zobrazu-
júca cnosti tu pochovaných mužov,
namaľoval viedenský cisársky maliar
Daniel Gran.
Od poslednej zásadnej opravy chrámu
a kaplnky už uplynulo niekoľko desa-
ťročí. Strecha prestala tesniť, omietka
fasády sa menila na prášok alebo odpa-
dávala v kryhách, železné mreže
zhrdzaveli. Práve sa končí generálna
oprava exteriéru kaplnky. Po demontá-
ži lešenia ju môžu okoloidúci vidieť
takú, aká bola v čase svojho vzniku.
Žiarivo bielu, zakrytú zelenou mede-
nou strechou. Steny chrámu za ňou
ostanú tmavosivé, čo je dnešná farba
zvetraného povrchu neomietnutého
kameňa. Aj ten však bol v 18. storočí
natretý vápnom nabielo. 
Možno je dobré, že bude kaplnka pri
pohľade z Kapitulskej ulice svietiť
bielo na tmavšom pozadí. Treba ešte
poriadne orezať stromy nevhodne
zasadené a príliš vysoko a široko roz-
rastené, ktoré sú v nádvorí Prepoštské-
ho paláca. A odstrániť tie, ktoré stoja
nevhodne blízko pri múre ohrady. Prv,
než vytlačia múr, aby nespadol na
hlavy okoloidúcich. Štefan Holčík

FOTO - Slavo Polanský 



FUTBAL
Časy, keď pri derby zápasoch Petr-
žalka - Slovan býval štadión za Sta-
rým mostom natrieskaný, sú zabud-
nuté. Sobotňajšie stretnutie na vyno-
vených Pasienkoch prilákalo len nie-
čo vyše tisícky najvernejších a diváci
dali jasne najavo, že tento štadión
nebude domovom nielen pre Petržal-
ku, ale ani pre Slovan...
Je síce pravdou, že počas víkendu mali
problémy s naplnením svojich štadió-
nov aj inde (Dubnica, Košice, Pre-
šov...), ale aj tak je sobotňajšia návšte-
va na derby jedným z najhorších oka-
mihov celého bratislavského futbalo-
vého roka. 
Aký-taký dojem z pohrebnej atmosféry
navyše vylepšil až druhý polčas, keď
sa na Pasienky presťahovali fanúšiko-
via belasých, ktorí odbojkotovali
prvých 45 minút. Atmosféra okamžite
ožila, aj futbal sa zdal o niečo rušnejší.
Fanúšikovia však nielen povzbudzova-
li, ale chorálmi a vyvesenými vlajkami
nezabudli pripomenúť, čo ich v súčas-
ností najviac hnevá...
Samotný zápas nepriniesol žiadny
veľký zážitok. Na ťažkom teréne pre-
vládala skôr bojovnosť, hostia však
boli o niečo lepší a zaslúžene zvíťazili
2:0. Na druhej strane je pravdou, že
vývoj mohol byť iný, keby Burza hneď
na začiatku premenil pokutový kop.
„Nepremenená jedenástka bola neprí-
jemná, ale naši hráči sa musia vedieť

vyrovnať aj s takou situáciou. Taký je
futbal. Po tomto momente sa však v
našej hre objavilo množstvo nepres-
ností a aj keď sme si vypracovali neja-
ké šance, nedokázali sme ich využiť.
Navyše sme robili chyby aj v obrane,
keď sme nestihli správne zareagovať.
Ideme však ďalej, verím, že už v Žiline
to odčiníme,“ prezradil tréner Petržal-
ky Peter Fieber.
Spokojnejší mohol byť kormidelník
Slovana Michal Hipp. „Vedeli sme o
dôležitostí zápasu a vzhľadom na
sobotňajšie výsledky sme boli aj pod
tlakom. Pred stretnutím sme sa roz-

hodli zaradiť rýchlych a mladých hrá-
čov na kraje, čo sa ukázalo ako účin-
né. Súpera sme tým zaskočili,“ pre-
zradil Michal Hipp a dodal: „Úvod
nám síce nevyšiel, navyše po chybe sa
proti nám kopal pokutový kop, ale
potom sme sa zlepšili a zaslúžili sme
si vyhrať. Akurát mi je ľúto, že fanú-
šikovia znovu kydali na našich hrá-
čov. Som presvedčený, že si to neza-
slúžia!“
Slovan hostí v najbližšom kole Prešov,
privíta ho v sobotu 28. novembra o
15.30 h na Pasienkoch, Petržalka ces-
tuje do Žiliny. (db)

Hádzanárky ŠKP

majú súperky 

až z Dánska
HÁDZANÁ
Hádzanárky ŠKP Bratislava sa v
osemfinálovom 4. kole Pohára EHF
stretnú s dánskym klubom Randers
HK A/S, ktorý figuroval medzi
osmičkou potenciálnych protivníkov
v koši nasadených. 
Prvé stretnutie sa bude hrať 6. alebo 7.
februára 2010 na severe kontinentu, v
odvete o týždeň neskôr 13./14. 2. bude
mať výhodu domáceho prostredia slo-
venský šampión.
„V tejto konkurencii už nie je čo vybe-
rať, ale pre nás by bol určite prijateľ-
nejší napríklad nemecký Leverkusen.
Kvalita Randersu je jasná, Dánky pred-
sa patria do svetovej špičky. Miernou
výhodou je, že začíname vonku,“
komentoval žreb tréner ŠKP Štefan
Katušák. (sita)

Hrbatý bol tretí

raz vo finále,

teraz nevyhral
TENIS
Dominik Hrbatý bol blízko k tomu,
aby druhý raz vyhral turnaj ATP
Challenger Tour Ritro Slovak Open.
V nedeľňajšom finále však prehral s
nemeckým ľavákom Michaelom
Berrerom 7:6 (6), 4:6, 6:7 (3). 
Takmer 4000 divákov, trikrát viac ako
na futbalovom derby Slovan - Petržal-
ka, však aj tak odmenilo bratislavského
tenistu veľkým aplauzom. 
Hrbatý vyhral turnaj v roku 2005, rok
predtým bol tiež vo finále. „Verím, že o
rok sa tu znovu stretneme. Tesná pre-
hra ma mrzí, ale účinkovanie na turna-
ji ma uspokojilo. Pred ním som si prial
prejsť cez prvé kolo, vo finále však už
bol Nemec o niečo lepší,“ priznal
Dominik Hrbatý. (mm)
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S Košicami a 

v Žiline dráma, 

s Nitrou pohoda
HOKEJ
Tri zápasy v priebehu šiestich dní
poriadne preverili kondíciu aj psychi-
ku hokejistov bratislavského Slova-
na. Miniséria mala nakoniec príjem-
ný priebeh, zverenci Antonína Stavja-
ňu všetky tri stretnutia vyhrali.
Nabitý program začali slovanisti due-
lom s Košicami a diváci mohli byť
spokojní nielen s víťazstvom 4:3, ale aj
s tým, že Bratislavčania sa rýchlo
otriasli po prehre v Martine. „Stretnutie
malo svoju kvalitu a prinieslo veľa
vzruchu pred oboma bránkami. Keby
sme premenili šance, mohli sme sa už
skôr dostať do náskoku. Takto sme
súperovi dovolili doťahovať a v závere
sme iba bránili víťazstvo,“ priznal tré-
ner Antonín Stavjaňa. Hrdinom zápasu
sa stal Tomáš Demel, ktorý nielenže
potešil dvoma strelenými gólmi, ale tri-
búny zaujali aj jeho oslavné kreácie.
„Som rád, že sme potvrdili domácu
neporaziteľnosť,“ prezradil po stretnutí
český legionár a dodal: „Veľkú radosť
mám však, samozrejme, aj z gólov, na
ktorých sa podpísali moji spoluhráči.“
Stretnutie v Žiline (3:4 po predĺžení)
malo rovnako dramatický priebeh, čo
si však čiastočne spôsobili sami slova-
nisti. Tí sa po nevydarenom úvode
dostali do vedenia, ale namiesto toho,
aby využili ďalšie šance na potvrdenie
náskoku, v závere inkasovali vyrovná-
vajúci gól a rozhodovalo sa až v pre-
dĺžení. „Musím pochváliť hráčov, ktorí
zabojovali aj napriek tomu, že sme
podali asi najslabší výkon v doterajšom
priebehu sezóny. Bod sme skôr stratili
ako získali,“ dodal A. Stavjaňa. 
Nedeľňajší duel s Nitrou bol oproti
prvým dvom prechádzkou a víťazstvo
8:1 dokonale vystihlo rozdiel medzi
súpermi - najmä po prvej tretine. „V
úvode sme nadviazali na žilinský
výkon. Hrali sme bez pohybu a odrazi-
lo sa to aj na skóre. Nakopla nás až
chyba nitrianskeho hráča, po ktorej sa
náš výkon zlepšil,“ povedal A. Stavja-
ňa. Slovan cestuje vo štvrtok do Tren-
čína, v nedeľu 29. novembra o 17.00 h
privíta Banskú Bystricu. (mm)

ŠK Slovan vyhral derby, bratislavskí

diváci však stretnutie odignorovali

FUTBAL
Aj keď podľa ohlasov na posledný
zápas slovenskej futbalovej repre-
zentácie na Tehelnom poli proti USA
sa zdalo, že weissovci už na tento šta-
dión asi nikdy nevybehnú, staručký
štadión sa nemusí báť definitívnej
rozlúčky.
Stále totiž existuje teoretická možnosť,
že belasí skončia sezónu 2009/2010 na
svojom domovskom štadióne. Pôvod-
ne sa síce hovorilo, že búracie práce sa
začnú v decembri 2009, no čoraz reál-
nejšie sa hovorí aj o iných alternatí-

vach. Prvou sú mesiace február-marec
2010 a podľa úplne najnovších infor-
mácii je v hre aj máj 2010. Znamenalo
by to, že slovanisti môžu sezónu odo-
hrať na Tehelnom poli a na Pasienky sa
presťahujú až od nového ročníka.
Majster by tým pomohol najmä svojim
petržalským susedom, ktorí skončili
ročné vyhnanstvo v Senci, a keďže šta-
dión v Dúbravke asi naozaj neprichá-
dza o úvahy, minimálne jar by mohli
odohrať na Pasienkoch. 
Pre Petržalku by však bolo zlé, keby do
bývalého areálu Interu prišiel aj Slo-

van, pretože pri zimno-jarných termí-
noch a pri zlom počasí, ktoré už pravi-
delne trápi Slovensko v marci a v aprí-
li, bude nereálne, aby tu hrávali dva
kluby. V takom prípade jeden musí
ustúpiť a je jasné, že Slovan to nebu-
de...
Petržalka však dostala aj jednu opti-
mistickejšiu správu. Ak by sa ani do
zimy nenašiel investor, ktorý do nej
vstúpi (čo už je asi viac ako isté), tak
bývalí majitelia ju ešte polroka podržia
nad vodou a potom sa rozhodnú, ako s
ňou naložia. (db)

Tehelné pole možno ešte nebudú búrať

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Vľavo slovanista Jakub Sylvestr, vpravo Peter Šedivý. FOTO - SITA
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Pet Shop Boys

sa predstavia v

Sibamac Aréne
HUDBA
Britské synthpopové duo Pet Shop
Boys vystúpi 1. decembra 2009 v
Sibamac Aréne Národného tenisové-
ho centra. Koncert bude udalosťou
najmä pre pamätníkov 80. rokov,
keď sa pesničky tejto dvojice valili z
každého rádia a stali sa neodmysli-
teľnou súčasťou vtedajšej doby.
Bratislavské vystúpenie je súčasťou
svetového turné pri príležitosti vydania
nového štúdiového albumu Yes, ktorý
prišiel na trh v marci. 
„Napriek tomu, že ide o turné na pod-
poru nového albumu, v programe sú
prevažne ich najväčšie hity, ktoré
odprezentujú na vlastnej pódiovej šou.
Chýbať nebudú obrovské obrazovky a
podľa toho, čo sme videli, nás čaká fas-
cinujúca šou podobná tej, ktorú pred-
viedli na Brit Awards,“ uviedol zástup-
ca organizátora Braňo Jančich. 
Prvý singel West End Girls vyšiel v
roku 1984, ale prelomový ešte pre sku-
pinu nebol. Nahrávacia spoločnosť
chcela novú pieseň, no Neil a Chris
boli presvedčení, že úspech tejto sklad-
by ešte len príde a urobili nový mix.
Ten sa v roku 1986 stal ich prvým No.
1 hitom. To bol prvý krok k tomu, aby
sa z nich stalo najúspešnejšie duo sve-
tovej pop music. Neskôr nasledovali
ďalšie hity ako It´s A Sin, Heart,
Always On My Mind alebo Go West a
vďaka nim sa definitívne zaradili k
tomu najlepšimu z 80. rokov. 
Na jar tohto 2009 získali jedno z naj-
rešpektovanejších hudobných ocenení
BRIT Award za neoceniteľný prínos
hudbe. Pet Shop Boys boli počas karié-
ry štyrikrát nominovaní na cenu Gram-
my, no ani raz sa im ju zatiaľ nepodari-
lo získať. (dš)

Nohavica pozýva

na bratislavské

koncerty
HUDBA
V Dome kultúry Dúbravka vystúpi
6. decembra 2009 o 19.00 h český fol-
kový spevák Jaromír Nohavica, kto-
rý tu začne svoje bratislavské mini-
turné. 
Ďalšie bratislavské koncerty J. Nohavi-
cu budú vo Veľkom Evanjelickom kos-
tole (7. decembra), v DK Zrkadlový háj
(9. decembra), v DK Ružinov (10.
decembra) a vo Filmovom klube Nos-
talgia (11. decembra).
Na programe budú najväčšie hity spe-
váka, ktorý si získal fanúšikov do takej
miery, že si ich doslova omotal okolo
prsta. Počas pôsobenia na hudobnej
scéne očarúva hĺbkou a duchovnou si-
lou textov, ale aj podmanivou, ľúbivou
hudbou, ktorá sa nepodkladá, ale inšpi-
ruje. K zamysleniu, spomaleniu, uva-
žovaniu a podnecuje k radosti. Nohavi-
ca spieva vlastné pesničky a tiež piesne
Vysockého alebo Okudžavu. 
Pre svoje vystúpenia má pripravené pes-
ničky staršieho dáta, ktoré už majú svo-
jich poslucháčov, ale aj novšie, menej
známe skladby. Spomeňme Cukrářská
bossanova, Darmoděj, Dokud se zpívá,
Těšínská, Jdou po mně jdou, Petěrburg,
Sarajevo, Ona je na mně zlá, Já si to
pamatuju, Ty ptáš se mě, Píseň o příteli,
Až to se mnu sekne a ďalšie.  (dš)

Pražská Johanka

z Arku príde

na Novú scénu
DIVADLO
Pražské divadlo Kalich bude 4. a 5.
decembra 2009 o 19.00 h hosťovať na
Novej scéne. Uvedie známy muzikál o
francúzskej rodáčke a svätici, Johan-
ke z Arku.
Muzikál odborná aj laická verejnosť
hodnotí ako jedno z najlepších pôvod-
ných českých diel tohto žánru. Autorom
hudby je Ondřej Soukup, texty piesní
napísala Gabriela Osvaldová a scenár
Jiří Hubač. V hlavnej úlohe sa predstaví
Lucia Šoralová, spievať a hrať budú aj
Kamil Střihavka, Jiří Zonyga, Jan Kříž,
Zdeněk Podhurský, Vilém Čok, Petr
Dopita, Petr Opava, Antonín Moravec a
ďalší.
Hlavným lákadlom predstavenia je
plnokrvný príbeh, ktorý obsahuje širokú
škálu emócií a nádherná hudba s hitmi
ako napr. Most přes minulost. (dš)

Lucia Lužinská

vystúpi spolu 

so študentmi
HUDBA
Univerzity Workshop je názov kon-
certu na ktorom 30. novembra 2009
o 19.00 h vystúpi v Moyzesovej sieni
na Vajanského nábreží 12 Lucia
Lužinská a All Time jazz.
Tento projekt pripravila Katedra hudob-
nej vedy FF UK a v rámci neho sa stretli
študenti muzikológie (dejín a hudobnej
teórie - Samuel Tomeček, Erik Dimitrov,
Andrea Bučková, Luboš Ambrozai...) s
praktickými hudobníkmi - speváčkou
Luciou Lužinskou a gitaristom Borisom
Čellárom. 
Výsledkom stretnutí je džezová kapela a
koncert, ktorý bude vyvrcholením uni-
verzitnej dielne. Spolu s Luciou Lužin-
skou zahrajú aj študenti seminára. Na
koncerte odovzdajú cenu Jozefa „Doda“
Šošoku od Hudobného fondu pre naj-
kompaktnejšieho účastníka dielne.
Vstup na koncert je voľný. (dš)

DIVADLO 
Apelom na svet, ktorý stráca istotu v
tradičných morálnych hodnotách a
stále nenachádza nové opory na
svoje stabilné fungovanie, môže byť
vrcholné dramatické dielo epochy
realizmu, ktoré na začiatku minulé-
ho storočia napísal najväčší sloven-
ský básnik P. O. Hviezdoslav na
základe biblického príbehu Herodes
a Herodias. Na scéne SND hru režij-
ne pripravil Roman Polák.
V roku 1955 sa v réžii Janka Borodáča
hrou Herodes a Herodias otvárala
budova Divadla P. O. Hviezdoslava.
Odvtedy sa na našej prvej divadelnej
scéne dočkala niekoľkých uvedení,
poslednou z nich bola inscenácia v
roku 1990 v réžii Miloša Pietora, dnes
ju uvádzajú aj pri príležitosti jubilejnej
90. sezóny SND. 
Roman Polák je režisér, ktorý sa
neostýcha. Aj keď si pozornosť diváka
váži, nedáva si servítku pred ústa a
nepodkladá sa. Vie, že nie každý kúsok
ryby chutí v ústach rovnako jemu, ako
aj jeho susedovi. 

V najnovšej inscenácii sa všetky tieto
vlastnosti Poláka - režiséra stali bohato
kvetnatým obrusom prestretým pod
hojnosťou stola. Aj keď toto prestiera-
nie prináša aj blen a bolesť, hodovanie
je to vskutku skvostné. Boj o moc, cti-
bažnosť, ziskuchtivosť, amorálne sklo-
ny, bezohľadnosť, chamtivosť, svoj-
voľnosť, despotizmus či ľudský chtíč
vyvierajú napovrch, bublajú v špine a
hanbe ľudských pováh a sklonov, aby
oproti nim vytryskol čistý prameň
lásky, viery, nádeje a spásy. 
Tento kontrast je v Polákovej réžii
vyhranený ostro a nikoho nenechá v
pochybnostiach, že aj keď hlava Jána
Krstiteľa krváca na striebornej tácni
pred pyšnou a samoľúbou Herodias,
víťazom je práve on - nositeľ vznos-
ných myšlienok a duchovných tradícií,
ktoré prinášajú ľuďom to najdôležitej-
šie k prežitiu - nádej. 
V úlohe Herodesa a Herodiady sa dote-
raz zaskvelo už množstvo zvučných
mien, Polák si zvolil do hlavných
postáv Tomáša Maštalíra a Gabrielu
Dzúríkovú. Za ich výkonmi nezaostá-

vajú ani ostatní herci Judit Bárdos,
Soňa Hatalová, Alexandra Palatinuso-
vá, (poslucháčky VŠMU), Ján Kole-
ník, Alexander Bárta, Ondrej Kovaľ,
Vladimír Kobielsky, Dušan Tarageľ,
Peter Trník, Petra Polnišová a. h.,
Marek Geišberg a. h. a ďalší. 
Úpravu textu, čitateľnú a modernú pri-
pravil Ľubomír Feldek spolu Roma-
nom Polákom a dramaturgom Marti-
nom Porubjakom. Hudbu a jej výber
režisér prezieravo zveril zoskupeniu
Preßburger Klezmer Band, choreogra-
fiu Stanislave Vlčekovej, o variabilnú
scénu sa pričinil Pavel Borák. 
P. O. Hviezdoslav inscenáciu svojej
drámy nikdy nevidel v javiskovej po-
dobe, aj keď po tom veľmi túžil. Túto
česť mala 27. novembra 1925 len jeho
manželka Ilona na premiére v brati-
slavskom SND. Viac ako sto rokov po
jej vzniku, poznajúc podmienky a spo-
ločenskú či morálnu klímu našej doby,
aj Hviezdoslav by dnes minimálne
súhlasne pohmkával pri uvedení jeho
drámy Herodes a Herodias v Štúdiu
činohry SND. Dáša Šebanová

Hviezdoslavov Herodes a Herodias

v novom naštudovaní činohry SND

V hre sa predstavujú osobnosti súčasného slovenského divadelníctva. FOTO - Andrej Čanecký

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

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€
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BRATISLAVA
V sobotu 28. novembra 2009 spoz-
náme nového predsedu Bratislav-
ského samosprávneho kraja. O tom,
kto povedie Bratislavskú župu, sa
rozhodne medzi Pavlom Frešom a
Vladimírom Bajanom. Obom kan-
didátom, ktorí postúpili do druhého
kola, položili Bratislavské noviny
šesť rovnakých otázok. Tu sú ich
odpovede, ktoré možno pomôžu
bratislavským voličom pri rozhodo-
vaní, komu dajú hlas.

~     ~     ~
Ako hodnotíte prvé kolo volieb?
V. BAJAN: Zhrniem to v troch bodoch.
Zatiaľ to boli len preteky v počte bil-
bordov, v nekompetentných sľubov a
boli sme zasypaní straníckou demagó-
giou a parlamentnými praktikami. Už
16 rokov robím komunálnu politiku
bez politického zafarbenia a podľa
môjho názoru sa inak ani nedá. Odmie-
tam farbenie regiónu na modro - on je
taký len v predstavách pána Dzurindu a
Csákyho. Realita je iná a ľudia majú
iné problémy, ako prostredníctvom
župných volieb pomáhať oslabenému
egu opozície. Vo svojej kampani som
nedával nereálne sľuby, neútočil som
na protivníka, neklamal som voličov.
Možno som nečakal toľko osočovania
a klamstva, jednoducho som si odvy-
kol od spôsobov veľkej politiky, ktoré
môj protivník do komunálnej politiky
priniesol.
P. FREŠO: Touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým obyvateľom Bra-
tislavského kraja, ktorí prišli a dali svoj
hlas svojmu kandidátovi, a to akému-
koľvek. Samozrejme, špeciálne ďaku-
jem voličom, ktorí ma podporili. Účasť
ma milo prekvapila, bola vyššia ako
pred 4 rokmi, no musíme ešte veľa uro-
biť pre to, aby bola vyššia. Výsledky 1.
kola ukázal dve veci. Po prvé, že osob-
ný kontakt s ľuďmi má zmysel. Za
posledný rok som navštívil všetky obce
a mestá v kraji, stretol som sa s mnohý-
mi ľuďmi a diskutoval s nimi o problé-
moch. Moja kampaň je a bude naďalej
založená na osobnom kontakte s
ľuďmi. Po druhé, obyvatelia nášho
kraja si želajú spoluprácu hodnotovo
blízkych strán ako SDKÚ-DS, KDH,
SMK, OKS a SaS. Táto koalícia sa v
našom prípade ukázala úspešná a je
naplnením vôle občanov. 
V čom chcete byť v 2. kole pre Bra-
tislavčanov príťažlivejší ako váš
súper?
V. BAJAN : V tom, že nepristúpim na
modro-červenú vojnu a na prenášanie
straníckych a parlamentných praktík
do regiónu. Komunálna politika to sú
pragmatické riešenia praktických pro-
blémov a tie nemajú stranícku prísluš-
nosť. Ak opravíte v škole vodovod, na
batérii musíte mať aj modrý aj červe-
ný kohútik. Som nezávislý kandidát s
podporou politických strán, pán po-
slanec je straník so straníckymi po-
kynmi a straníckym videním. No a
presvedčiť chcem aj tým, že sa venu-
jem práci na 100 percent, čo v prípade
pána poslanca Národnej rady SR
nebude možné. Zatiaľ vynechal 700
hlasovaní. Ďalšie absencie pridá na
úkor regiónu.
P. FREŠO: Oveľa menej budem
sedieť ticho v úrade. Problémy či už v
doprave alebo v iných oblastiach
budem riešiť ako aktívny župan, to

znamená ako ľuďmi zvolený zástup-
ca, nie ako niekým vymenovaný úrad-
ník. Budem robiť to, čo som robil
doteraz. Brániť ľudí v našom kraji
pred neprávosťami, tak ako to bolo
napríklad v prípade pezinskej skládky,
rázne poukazovať a zastavovať pod-
vody ako v emisnej kauze, ale najmä
prinášať konkrétne riešenia, ktoré
vzídu z priameho dialógu s obyvateľ-
mi, starostami a primátormi v jedno-
tlivých častiach. Viac a pravidelnejšie
budem komunikovať s obyvateľmi
priamo v regiónoch, v ktorých by som
rád urobil aj zasadnutia župného
zastupiteľstva. Presadzujem spoluprá-
cu, ktorej výsledkom je okrem iného
podpora 5 blízkych strán. Spolu doká-
žeme, že to v našom kraji ide.
Aký je vás postoj k výstavbe multi-
funkčnej haly v Petržalke?
V. BAJAN: Žiadny podobný projekt sa
v našom kraji za uplynulých 20 rokov
nerealizoval. Našli sme jedinečný spô-
sob financovania. Je to inovatívny prí-
stup, ktorý samospráva musí podporo-
vať. Zdvojnásobili sme hodnotu
pozemku, máme územné rozhodnutie,
máme financie - nie verejné. Máme i
operátora zabezpečujúceho jej celoroč-
né využitie, ktorý je v tejto oblasti sve-
tovou špičkou. Teraz je už projekt v
rukách súkromného investora, ktorý
spolu s operátorom vyberá architekta a
stavebníka haly. A v dohľadnom čase
začne stavať. Nie opravené klzisko za
štátne, ale modernú multifunkčnú
arénu za súkromné peniaze. Všetky
spochybňovania a obviňovania stro-
skotali a boli len predvolebnou bitkou
protivníkov, my ideme ďalej a Brati-
slavčanom prinesieme nové pracovné
miesta, ale aj priestor pre kultúru, šport
či oddych a relax. 
P. FREŠO: Petržalka halu potrebuje.
Mrzí ma však, že sa odchádzajúcemu
vedeniu župy nepodarilo presadiť a
uprednostniť tento projekt pred rekon-

štrukciu štadióna O. Nepelu, kde je už
teraz doprava problematická. Znepoko-
jený som informáciami o nejasnom
financovaní tohto projektu a jeho pre-
pojení na niektorých predstaviteľov
odchádzajúceho vedenia župy, ktoré sa
objavili v médiách. V tejto súvislosti
bude nevyhnutné podrobiť tento pro-
jekt riadnemu auditu. Nie je predsa
možné, aby sme v časoch krízy nevede-
li, ako sa ďalej nakladá s pozemkami na
výstavbu haly, ktoré obyvateľov kraja
stáli takmer 300 miliónov Sk. Za túto
sumu by sa dala postaviť stovka nových
ihrísk po celom Bratislavskom kraji.
Súhlasíte, aby rýchlostná komuniká-
cia R7 viedla cez Podunajské Bisku-
pice?
V. BAJAN: Nie. Táto časť hlavného
mesta je už teraz neúnosne zaťažená
dopravou. Nami presadzovaný variant
rýchlostnej cesty spĺňa účel, pre ktorý
je navrhovaný, a to odkloniť podstatnú
časť dopravy z cesty I/63 mimo intravi-
lán obcí Rovinka a D. Lužná a zlepšiť
súčasný veľmi nepriaznivý stav život-
ného prostredia v týchto obciach.
Napokon územný plán mesta i kraja
počíta s variantom, ktorý P. Biskupice
obchádza a ktorý rieši aj otvorenie ďal-
šieho vstupu do Bratislavy mimo tejto
mestskej časti. 
P. FREŠO: Konečné riešenie a smer
trasy rýchlostnej cesty sa musí určiť na
základe rozhodnutia obyvateľov dotknu-
tých obcí. Nemôže sa to rozhodnúť na
úrovni úradníkov z diaľničnej spoloč-
nosti alebo župného úradu. Z dlhodobé-
ho hľadiska bude nevyhnutné časť osob-
nej dopravy presunúť pod povrch for-
mou podzemnej diaľnice. Znížila by sa
tým okrem iného hlučnosť, ktorá je v
Bratislave kritická. Takýto model fungu-
je napríklad v Madride. S touto myšlien-
kou sa treba vážne zaoberať už teraz,
keď sa Bratislava stáva súčasťou veľ-
kých dopravných projektov, ktoré pod-
poruje Európska únia. 

V čom by ste chceli nadviazať na
predchádzajúce štyri roky činnosti
Bratislavského samosprávneho kra-
ja a čo by ste chceli zmeniť?
V. BAJAN: Je toho veľa dobrého, čo
sme spolu s poslancami, ale najmä
kolegami v sociálnych zariadeniach,
školách či divadlách spolu dokázali.
Začali sme mnohé projekty a nastúpili
cestu systémových zmien. A to všetko
vďaka vzájomnej spolupráci a odbor-
nému, nie straníckemu, prístupu. A na
ten chcem nadviazať. A čo zmeniť? To
bude závisieť aj od priorít, ktoré si
schváli nové zastupiteľstvo - je tam
zastúpených niekoľko politických
strán, ktoré išli do volieb aj s rozdielny-
mi programami. Už som dokázal, že
viem nájsť konsenzus a spolupracovať
tak, aby sme spoločne hľadali tie
správne riešenia pre región. Praktické -
nie stranícke. 
P. FREŠO: Najskôr by som sa musel
oboznámiť so skutočným stavom, v
akom sa župa nachádza, keďže vedenie
župy neurobilo za 4 roky ani jediný
odpočet. Na dobré veci určite nadvia-
žeme. Zmeniť by som chcel organizá-
ciu úradu, aby to bola skôr otvorená
zastupiteľská inštitúcia ako úradnícky
aparát. Na župe je mnoho šikovných
ľudí, ktorí robia svoju prácu poctivo,
takže sa budem radiť v týchto otázkach
aj s nimi. Určite prehodnotíme rozsah
hodín určených pre verejnosť, ktorých
je tam dnes minimum. Posilníme urči-
te elektronizáciu a spustíme elektronic-
ké aukcie, ktoré významne šetria pro-
striedky občanov. 
Čo bude v novom volebnom období
vašou prioritou?
V. BAJAN: V prvom rade schváliť
rozpočet a zharmonizovať záujmy
jednotlivých politických strán v zastu-
piteľstve pri programe na ďalšie roky.
Budem presadzovať napojenie Brati-
slavy na Rovinku a Dunajskú Lužnú.
Kraj i mesto to majú v územnom

pláne a mám prísľub od vlády SR na
urýchlenie prípravných aj realizač-
ných prác. Ide o investíciu štátu
podobne ako obchvat Bratislavy,
ktorý odkloní dopravu z mesta. Na
základe predchádzajúcich rokovaní
mám i prísľub od predsedu vlády aj
ministra dopravy začať čo najskôr.
Obchvat Pezinka je našou investíciou
a je vo veľmi pokročilom štádiu prí-
prav. Po rekonštrukcii našich škôl,
ktoré sme zdedili často v úbohom
stave, sa sústredíme na vybudovanie
systému v odbornom vzdelávaní mla-
dých ľudí. Nechceme „produkovať“
absolventov pre úrady práce, ale pre
prax. V sociálnych službách sa môže-
me pochváliť európskou úrovňou za
slovenské ceny a prvenstvom medzi
slovenskými regiónmi. Pokračovať
znamená i budovať nové zariadenia či
sústrediť sa na centrá tzv. komunitnej
rehabilitácie. Nemenej dôležité bude
naďalej prinášať pragmatické riešenia
i v oblasti kultúry, cestovného ruchu,
zdravotníctva či regionálneho rozvo-
ja. Za kľúčovú považujem aj spolu-
prácu s primátormi a starostami, s
neziskovým sektorom, vzdelávacími
inštitúciami, ale aj s vládou, na ktorú
mám priame a reálne kontakty. 
P. FREŠO: Po oboznámení sa so sku-
točným stavom budem dôraz klásť na
priority v doprave, zdravotníctve,
sociálnej oblasti, školstve a podpore
voľnočasových aktivít. Všetky zásadné
riešenia by som prinášal po dohode zo
zainteresovanými stranami, ktorých sa
to bude týkať. Krátko po nástupe by
som pripravil plán úsporných opatrení,
ktorý bude z hľadiska dosahov finan-
čnej krízy nevyhnutný. Každý obyva-
teľ kraja sa na chod župného úradu
skladá 20 € mesačne a za to musí
dostávať adekvátne služby. Aktívny
župan musí aj v tomto smere konať a ja
konať budem. (brn) 

FOTO - archív

Bajan a Frešo v boji o župana

Pavol Frešo (KDH, OKS, SaS, SMK-MKP, SDKÚ-DS)Vladimír Bajan (nezávislý)
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SOBOTA 28. novembra
� 9.00 - Prešporský Paganini, súťaž
mladých huslistov - žiakov ZUŠ, Hudob-
ný salón, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 10.00 - Veľká cesta z Arktosu, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Kapitán Pantho a papagáj
Mimo, divadelné predstavenie, hrá: Juraj
Benčík, CDLaV, Gaštanová 19
� 15.00 - Annie & JSMA, Camerata
Comeniana Bratislavensis a Ľudová
hudba Technik, Vianočné trhy, Hviezdo-
slavovo námestie
� 16.00 - Kto sa nehrá, z kola von, pre-
miéra detského interaktívneho predstave-
nia na motívy knihy spisovateľa T. Janovi-
ca, kaviareň EX CAFÉ, Prepoštská 4 
� 18.00 - Ekonóm, slávnostný program
pri príležitosti 40. výročia založenia fol-
klórneho súboru, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.00 - W. Shakespeare: Rómeo a
Júlia, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Galakoncert Flamenco festi-
valu, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava,
Laurinská 2
� 19.00 - Večer pantomímy - Filmová
groteska, Štúdio pantomímy pri Divadle
a.ha., Školská 14
� 19.15 - Collegium Musicum, koncert
legendárnej skupiny, účinkujú: M. Varga,
F. Frešo, F. Griglák, M. Valihora, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - This is who I chose to be,
divadlo Atrapa, DK Lúky, Vigľašská 1
� 20.00 - Azucar Cubana, koncert,
Hlava XXII, Bazová 9

� 20.00 - Geniálna epocha podľa
Schulza, divadlo, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

NEDEĽA 29. novembra
� 10.00 a 14.30 - Veľká cesta z Arktosu,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, program: A.
Dvořák, L. Janáček, J. Křička, B. Martinů,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
� 10.30 - Uštrikovaná rozprávka, účin-
kuje Teátro Neline, DKDúbravka, Sara-
tovská 2/A

� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Vod-
ník Čľupko, divadlo Vešiak, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5 
� 15.00 - Anka Repková, koncert, Via-
nočné trhy, Hviezdoslavovo námestie
� 15.00 - Prešporský Paganini, koncert
víťazov a hostí, Pálffyho palác, Zámocká
ulica
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Prova, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Spoločný program detských
folklórnych súborov v Devínskej Novej
Vsi, Veľká sála Istra Centra Hradištná 43,
DNV
� 16.00 - A. Korenči, M. Kaprálik:
Janko a Marienka alebo čokoládová
chalúpka, rozprávka s pesničkami pre de-
ti od 4 rokov, divadlo a.ha, Školská 14
� 17.00 - Bez předsudku, pražská komé-
dia, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.15 - Collegium Musicum, koncert
legendárnej skupiny, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Ginsberg v Bra-
tislave (Beat Generation 1965), divadlo
GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Jam session with The Trio,
koncert, hlava XXII, Bazová 9
� 20.00 - Poľské tango pre troch, diva-
delná skupina Krepsko, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

PONDELOK 30. novembra
� 19.00 - Ivan Bukovčan: Slučka pre
dvoch alebo domáca šibenica, príbeh zo
súčasnosti, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Thomas Bernhard: Svetoná-
pravca, premiéra, Malá scéna VŠMU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Koncert SOSR - New Talent
2009, program: A. Moyzes: Tance z Geme-
ra, Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.00 - Zimní kúzelníci, koncert,
autorský projekt Sisi Michalidesovej,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33 
� 19.00 - Čiernobiele srdce Charlieho
Chaplina, divadlo Ludus, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 19.00 - Bez předsudku, pražská komé-
dia, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.09 - Klauni a klauniáááááády,
Salón karikaturistov No 3, O čiarkach bez
slov, zábavný program, Art Klub Scherz,
Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - Viliam Klimáček a kol.: Som
hot dog (true story of my facebook), Di-
vadlo GunaGU, Františkánske námestie 7

UTOROK 1. decembra
� 8.45 a 11.00 - Veľká cesta z Arktosu,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská
36

� 17.00 - Mikuláš pre deti zo sociálne
slabších rodín, Veľká sála Istra Centra,
Hradištná 43, Devínska Nová Ves
� 18.00 - Vienok a jeho hostia, predvia-
nočný koncert detského folklórneho súbo-
ru, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Lenka Filipová, romantický
večer s českou speváčkou, Teátro Wüsten-
rot, Trnavské mýto 1 

� 19.00 - Lúčnica - 60 rokov krásy,
výpravný program k 60. výročiu tanečné-
ho umeleckého súboru, Istropolis, Trnavs-
ké mýto 1
� 19.00 - E. M. Remarque: Traja
kamaráti, divadelné spracovanie romá-
nu, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Next Page, koncert, Hlava
XXII, Bazová 9

STREDA 2. decembra
� 10.00 - Veľká cesta z Arktosu, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - E. M. Remarque: Traja
kamaráti, divadelné spracovanie romá-
nu, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 10.00 a 14.00 - Stretneme sa v atelié-
ri, mix výtvarných štýlov a zaujímavých
aktivít pre deti, CC centrum, Jiráskova 3
� 10.00 - Mikulášsky dobrý strýčko,
kreatívne podujatie pre mládež s mentál-
nym postihnutím, M klub, Rovniankova
� 14.00 - Zimná fantázia, výtvarné diel-
ne, CDLaV, Gaštanová 19
� 15.00 - S nami to zvládneš - výroba
sviečok, tvorivá dielňa, M klub, Rovnian-
kova 3
� 18.00 - Soozvuk, koncert súčasnej
hudby s moderovanou diskusiou, úVodné
kasárne, SNG, Rázusovo nábrežie 2
� 19.00 - Lúčnica - 60 rokov krásy,
výpravný program k 60. výročiu tanečné-
ho umeleckého súboru, Istropolis, Trnav-
ské mýto 1
� 19.00 - Komorný koncert, účinkujú:
M. Svetlík - husle, Malé koncertné štúdio
SRo, Mýtna 1
� 20.00 - Famu Fantomas Fest, ozveny
festivalu českých študentských filmov
FAMU, A4 Nultý priestor, Námestie SNP
12
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Som hot
dog (true story of my facebook), Divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7

� 20.00 - Transylvánske Obedy, kon-
cert, Hlava XXII, Bazová 9

ŠTVRTOK 3. decembra
10.30 - Soľ nad zlato, Bratislavské báb-

kové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - A. Čermáková, vianočný
koncert, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1
� 19.00 - Spomienkový koncert pri prí-
ležitosti 20. výročia úmrtia J. Cikkera,
diela majstra Cikkera odznejú v podaní I.
Černeckej, H. Štolfovej - Banovej, J. Palo-
vičovej, F. Perglera, Hudobný salón
Zichyho paláca, Ventúrska 9
� 19.00 - David Harrower: Nožmi do
sliepok, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - Lúčnica - 60 rokov krásy,
výpravný program k 60. výročiu tanečné-
ho umeleckého súboru, Istropolis, Trnav-
ské mýto 1
� 20.00 - Next festival, dni inšpiratívnej
hudby bez žánrového obmedzenia, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Pet-Jazz, 9. ročník - petržal-
ský džezový festival, Partnership Unlimi-
ted - O. Rózsa, M. Valihora, O. Krajňák,
O. Štveráček, H - Projekt - L. „Umelec“
Priehradník, A. Hruška, J. Hittrich, F. Hit-
trich, The Illusions Trio - M. Fedor, A.
Karlík, F. Šimku, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3

PIATOK 4. decembra
� 10.00 - Soľ nad zlato, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 a 14.00 - Možno príde aj Miku-
láš, zábavné dopoludnie pre deti a ich
mamy, CC centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - Kmeťo band, koncert, Hviez-
doslavovo námestie
� 17.30 - Jana Orlická & Friends, dže-
zová speváčka s hudobníkmi z Čiech i zo
Slovenska, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - L. Lochhead: Perfect days,
romantická komédia, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - Music Club, Jart Slovensko-
česká punkrocková veselica, Rybičky 48
(CZ), MF, Eyesore (CZ), Metanoja, Dom
kultúry Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Lúčnica - 60 rokov krásy,
výpravný program k 60. výročiu tanečné-
ho umeleckého súboru, Istropolis, Trnav-
ské mýto 1
� 20.00 - Next festival, dni inšpiratívnej
hudby bez žánrového obmedzenia, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

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

vyjdú opäť o týždeň
3. decembra 2009


