
O tom, ako sú hokejisti Slovana pri-
pravení na sezónu, ako vidí káder a
na čom ešte treba popracovať, ale aj
o tom, čo sa mu v Bratislave páči, sme
sa porozprávali s trénerom HC Slo-
van PAVLOM HYNEKOM.
- Čo sa týka prípravy - tréningov, ale aj
zápasov, tak sme splnili všetko, čo sme
si predsavzali. Komplexne sme s ňou
spokojní, potešilo nás aj to, že sa nám
vyhýbali zranenia. Vyskúšali sme nie-
koľko herných variantov, presilovko-
vých formácií a teraz už všetko len dola-
ďujeme.
Máte už v hlave zostavu na ligu?
- Pojem ideálna zostava neexistuje.
Nikdy nemáte mužstvo úplne pohroma-
de, vždy je tam nejaký problém, choro-
by, zranenia. Sú však už vykryštalizova-
né dvojice, trojice, ale aj päťky.
Gradovali výkony mužstva v posled-
ných dňoch?
- Myslím, že áno. Išlo to hore. 

Nevystrašili vás, v dobrom, výborné
výsledky zo Švajčiarska?
- Určite nie. Výsledky boli iné ako
samotná hra. V číslach to vyzeralo
dobre, ale aj hráči vedeli, že stále bolo
na čom pracovať. V Bazileji sme na-
príklad neodohrali prvé dva zápasy opti-
málne. S Kazaňom bol súper jasne lepší,
celý duel sme boli pod tlakom a len
vďaka kolektívnemu výkonu a skvelým
zákrokom brankára sme so šťastím zví-
ťazili. Trápili sme sa aj s Bazilejom a až
posledné dva výkony boli dobré. Takže
výsledkom neprikladám až taký
význam, určite ich nepreceníme. 
Hovorí sa o vás, že ste prísny tréner.
Ste taký aj v Slovane?
- Môj prvý dojem bol, že dlhodobo je tu
poriadok a disciplína. Hráči sa tu sprá-
vajú profesionálne, moje poznatky sú

zatiaľ z 90 percent pozitívne. Všeobec-
nú disciplínu a poriadok netreba osobit-
ne vyžadovať, iné je to v hernej discip-
líne. Tu ešte vidím našu slabinu, najmä
v obrannej hre, pretože podľa mňa obra-
na nie je len o obrancoch, ale o celej
päťke. Slovan je ofenzívne mužstvo a
do obrany sa chlapcom až tak veľmi
nechce, takže na tom sa snažíme praco-
vať. Tu treba ukázať prísnosť. Kolektív
je však zdravý. Vždy hovorím, že je
dôležité, aby starší hráči viedli mladších
správnym smerom a v Slovane to platí.
Hráčov nechválim často, ale tu to
musím povedať.
Ako sa vám zatiaľ páči Bratislava?
- Na mesto som nemal veľa času, ale
páči sa mi centrum. Zdá sa mi, že život
tu plynie pomalšie a pohodovejšie než v
Prahe. Tu je zápcha napríklad len po
štvrtej, v Prahe stále. A sú tu nádherné
baby! Keď šoférujete, vždy hrozí nejaká
búračka... Zhováral sa Dušan Blaško
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Mesto víta

rozhodnutie 

o novej trase

rýchlostnej R7
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát víta rozhod-
nutie ministerstva dopravy v súvislos-
ti s trasou rýchlostnej cesty R7. Vede-
nie mesta presadzovalo a presadzuje
uplatnenie variantu A, ku ktorému sa
priklonil aj minister dopravy.
Podľa mesta variant A, doplnený o pri-
vádzač Ketelec - Bajkalská, upravuje
dopravu cez hranice mesta do dvoch
trás, z ktorých hlavná prechádza inak
nevyužiteľným územím medzi Slovnaf-
tom a prístavom až po stredný dopravný
okruh na Bajkalskej ulici s možnosťou
rozptylu do štyroch smerov. 
„Tým sa do značnej miery odľahčí
biskupická radiála, ktorú využívajú pre-
dovšetkým obyvatelia mestských častí
P. Biskupice, Vrakuňa a čiastočne i
Ružinov a rovnako Slovnaftská ulica,“
uvádza v stanovisku mesto. 
Podľa magistrátu, ak by sa uplatnila
výstavba podľa variantu C, negatívne to
ovplyvní život viac ako 100-tisíc Brati-
slavčanov. Variant C považuje mesto za
neprijateľný i vzhľadom na nadmerné
zaťaženie Ulice svornosti. 
Minister dopravy Ján Figeľ nedávno
rozhodol o zmene trasy výstavby spo-
mínaného úseku cesty z C na A preto,
lebo ten druhý vedúci južnejšie od
Rovinky a Dunajskej Lužnej je podľa
neho výhodnejší. (rob, brn)

Električky už 

začínajú jazdiť

po Krížnej
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava do nad-
chádzajúcej jesennej sezóny a nového
školského roku nepripravuje žiadne
zásadné novinky. Týka sa to prípad-
ného rušenia starých liniek alebo
zavádzania nových spojov. Opäť
však obnovuje školské spoje.
Podľa informácie z dopravného podni-
ku, čo sa týka rekonštrukcie električko-
vej trate na Krížnej ulici, 2. septembra
2010 by mali byť všetky linky elektri-
čiek obnovené a električková mestská
hromadná doprava sa vráti do pôvodné-
ho stavu pred obnovou a pred výlukami. 
Všetky linky MHD sa vrátia do pôvod-
ného grafikonu, mestský dopravca
nepripravuje žiadne zmeny, zostáva aj
autobusová linka, ktorá obsluhuje úze-
mie okolo Viedenskej cesty a divadla
Aréna. Rovnako zostávajú premávať aj
všetky linky minibusov v kopcovitých
terénoch mesta - v karloveských Dlhých
dieloch či v Starom Meste. Dopravca už
navyše v tomto roku neráta so zásadný-
mi opravami tratí. (rob)
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STARÉ MESTO
Okolie nedávno sprístupnenej Fran-
tiškánskej záhrady verejnosti na
Františkánskej a Uršulínskej ulici je
konečne bez svojvoľne parkujúcich
áut. Miestna samospráva tu osadila
zábrany a opravila dlažbu.
Parkovanie áut v pešej zóne na Franti-
škánskej a Uršulínskej ulici bolo dlho-
dobým problémom a spôsobovalo, že
táto časť pešej zóny v nedávnej minu-
losti pripomínala verejné parkovisko.
Samospráva preto zakročila a dnes je
už okolie Františkánskej záhrady čisté,
upravené a dôstojné vzhľadom na his-
torické jadro mesta.

Podľa informácií hovorkyne Miestne-
ho úradu Staré Mesto Aleny Kopřivo-
vej, mestská časť zrušila všetky parko-
vacie miesta na Františkánskej ulici pri
záhrade a pri budove pošty. Ako doda-
la, to isté urobil aj magistrát pri záhra-
de na nadväzujúcej Uršulínskej ulici.
Staré Mesto navyše opravilo dlažbu na
Františkánskej ulici.
Z oboch ulíc už zmizli zábrany v podo-
be tzv. biskupských klobúkov, ktoré sa
ako prekážka parkovania zrejme neos-
vedčili, pretože sa dali ľahko poškodiť
a odsunúť. Ich miesta zaujalo 113
nových liatinových stĺpikov. Magistrát
zároveň presunul boxy spred záhrady

na Uršulínskej ulici, určené na parko-
vanie áut pre Komunitu sestier Uršulí-
niek, na úkor vlastných boxov, ktoré sú
z boku budovy magistrátu.
Práve vyriešenie problému neregu-
lovaného parkovania v okolí záhrady
na Uršulínskej a Františkánskej ulici
bolo podmienkou vlastníkov garáže
pod Františkánskou záhradou so sprí-
stupnením tejto súkromnej záhrady pre
verejnosť. V apríli bol schválený pro-
jekt zmien dopravného režimu na
oboch uliciach a po oprave dlažby je
okolie záhrady opäť dôstojným vstu-
pom do historického jadra mesta.

Robert Lattacher

Okolie Františkánskej záhrady je čisté
Pri Františkánskej záhrade sa domáci aj turisti môžu znovu cítiť príjemne, autá zmizli! FOTO - Robert Lattacher

Pavel Hynek: Hráčov musím pochváliť!

V sobotu 18. 9.

čaká Slovensko

referendum 

a šesť otázok 
BRATISLAVA
V sobotu 18. septembra 2010 čaká
Slovensko referendum. Na základe
petície ho vyhlásil prezident a obča-
nia sa v ňom od 7.00 do 22.00 h môžu
vyjadriť k šiestim otázkam.
Prvou je, či občania súhlasia so zruše-
ním koncesionárskych poplatkov, dru-
há sa týka zníženia imunity poslancov
Národnej rady SR, tretia zníženia počtu
poslancov NR SR na sto, štvrtá, aby
orgány verejnej moci mohli mať autá
za maximálne 40 000 eur, piata, aby sa
voľby do Národnej rady SR a do
Európskeho parlamentu mohli vykoná-
vať aj prostredníctvom internetu, a
šiesta, aby NR SR zákonom vyňala
osoby poverené výkonom verejnej
moci z možnosti uplatniť právo na
odpoveď podľa tlačového zákona.
Pre tých, ktorí nebudú môcť odvoliť
doma, je dôležité upozornenie, že
každému oprávnenému občanovi,
ktorý nebude môcť hlasovať v
okrsku, v ktorého zozname je zapísa-
ný, vydá mestská časť na jeho žiadosť
hlasovací preukaz. Žiadosť podáva
občan osobne alebo prostredníctvom
ním splnomocnenej osoby. O vydanie
preukazu musí požiadať najneskôr dva
dni pred konaním referenda.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis
do zoznamu oprávnených občanov na
hlasovanie v referende v ktoromkoľ-
vek inom okrsku na území Slovenskej
republiky. (brn)

Linky 1, 5 a 9

sa zase vracajú

do tunela
STARÉ MESTO
Dopravný podnik vracia po pätnás-
tich mesiacoch mestskú hromadnú
dopravu do električkového tunela
pod Bratislavským hradom. Oprava
havarijného stavu tunela sa začala v
máji minulého roku.
Od 2. septembra 2010 sa do tunela pod
Hradom vracajú električkové linky číslo
1, 5 a 9. Celkové náklady na rekonštruk-
ciu tunela boli 10,4 milióna eur, z toho
približne 3,4 milióna hradila Bratislav-
ská vodárenská spoločnosť.
Električky v ňom môžu jazdiť rýchlos-
ťou až do 50 km/h. V tuneli okrem
novej trate zmizlo z povrchu vodovodné
potrubie, ktoré je teraz pod zemou.
Navyše pribudlo nové osvetlenie, kame-
rový systém a funguje aj úniková šachta
na Palisády. Staviteľovi sa však celkom
nepodarilo odstrániť vlhkosť, no podľa
dopravcu je bežné, že z tunelov sa nedá
úplne odstrániť. (rob)



STARÉ MESTO
Staromestská samospráva finišuje s
dokončením parku na Vajanského
nábreží, v ktorom je aj Pomník bul-
harským partizánom. Na jar a v lete
tu mestská časť upravili zeleň a pri-
budla aj úplne nová tráva.
Podľa staromestského miestneho úradu
minulý týždeň boli vybúrané a odstráne-
né staré asfaltové chodníky, v ktorých
boli zapustené vodovodné a kanalizačné
siete. „V nasledujúcich dňoch bude
potrebné zdvihnúť vysokotlakový roz-
vod plynu. Všetko však treba robiť
veľmi opatrne - ručne, aby sa nepoško-
dili rozvody,“ uviedol úrad. Povrch
nových chodníkov bude tvoriť kamenná
drvina. 
V rámci prác bola nedávno odkopaná
zemina na konci parku - pri prístave,
kde samospráva chystala podložie pre
dlažbu. „Bude rovnaká ako tá, ktorú tu
položilo v jarných mesiacoch hlavné
mesto - na ňu vlastne nadviažeme,“
informuje miestny úrad. V parku
sfunkčnia aj zavlažovací systém, ktorý
napoja na zdroj vody. Systém bol vybu-
dovaný na základe požiadavky mesta
koncom minulého roku. Ako úrad ďalej
informoval, ďalšia časť revitalizácie

parku sa týka úprav a doplnenia obrub-
níkov lemujúcich chodníky a zeleň.
Práce sa musia robiť citlivo, pretože
niektoré obrubníky sú nadvihnuté
mohutným koreňovým systémom sta-
rých stromov. 
„Nechceme poškodiť stromy. Možno to
bude trochu na úkor estetického hľadis-
ka, ale rozhodli sme sa dať prednosť
stromom,“ uvádza staromestská samo-
správa. Opravené a doplnené bude aj

zábradlie po obvode parku. V tohtoroč-
nom rozpočte má mestská časť Staré
Mesto na revitalizáciu parku na Vajan-
ského nábreží, vrátane prác súvisiacich
s úpravou prístupu k Pamätníku česko-
slovenskej štátnosti a jeho okolia, 185-
tisíc eur. Úrad predpokladá, že práce v
parku by mohli byť ukončené v sep-
tembri, je však limitovaný termínom
dodávky dlažby. (rob)

FOTO - Robert Lattacher
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Bez električiek
nie je v tomto
meste život
Ročná uzávierka električkového tunela
pod Hradom a dvojmesačná výluka
električiek do Ružinova a Nového Mes-
ta opäť potvrdili, že nosným doprav-
ným systémom je pre väčšinu Brati-
slavčanov práve električková doprava.
Akúkoľvek zmenu oproti normálu totiž
okamžite pocíti celé mesto.
Od septembra je už tunel opäť prejazd-
ný a električkou sa dá dostať aj ďalej
ako len na “obratisko” na Vazovovej.
Oprava tunela, ktorá bola plánovaná
na 12 mesiacov, sa síce o niečo natiah-
la, no našťastie to vyšlo na leto, keď v
meste nie je taký nápor na MHD ako
po zvyšok roka. Aj výmena električko-
vej trate na Krížnej a Trnavskom mýte
prišla v ten najvhodnejší čas. V lete
totiž nie sú v meste tisíce študentov z
celého Slovenska a mimo mesta je aj
väčšina dovolenkujúcich a prázdninu-
júcich Bratislavčanov.
Napriek tomu, že havarijný stav trate na
Krížnej dôverne poznali všetci, ktorí  jaz-
dia električkou po vajnorskej či ružinov-
skej radiále, rozhodnutie o zásadnej
oprave trate prišlo začiatkom leta zne-
nazdania. Ako sa neskôr ukázalo,
Dopravný podnik sa pustil do opravy
bez toho, aby mal na to v rozpočte mesta
garantované finančné prostriedky. Bolo
to rozhodnutie určite odvážne, podľa
niektorých možno až nezodpovedné.
Bolo však nepochybne potrebné a správ-
ne. Ak by sa to totiž neopravilo teraz v
lete, hrozilo by, že kedykoľvek môže dôjsť
k nešťastiu. Koľajnice tu podľa robotní-
kov totiž držal už len afalt. (!)
Niet pochýb, že vedenie mesto na túto
neplánovanú opravu peniaze nájde.
Určite to však nebudú vyhodené penia-
ze, veď každý cent investovaný do verej-
nej dopravy, sa veľmi rýchlo zhodnotí.
A môže sa o tom presvedčiť každý Bra-
tislavčan pri jazde na Miletičku, či o
niekoľko mesiacov na vynovený zimný
štadión. S električkami v tuneli a na
Krížnej ulici toto mesto opäť o čosi
ožilo. Radoslav Števčík

Park na Vajanského nábreží dokončujú,

dostane nové chodníky a zavlažovanie

Kruhový objazd 

na Zochovej 

určite nebude
STARÉ MESTO
Problémy s parkovaním áut na
chodníku Podjavorinskej ulice sa
nedávno premietli do nespokojnosti
miestnych obyvateľov. Tí sa sťažo-
vali na osádzanie tzv. papúč. Autá
pritom vraj podľa nich na chodníku
neprekážajú.
S reakciou na tvrdenie mestskej časti
a okrskovej polície, že nasadzovanie
papúč je v poriadku, sa ozval čitateľ
Marián Beňo. Ľudia bývajúci na
Podjavorinskej ulici vraj nikdy nekon-
taktovali mestskú políciu, že chodci tu
nemôžu prejsť. Uviedol, že aj keby
išlo o kočiar pre trojičky, tak v poho-
de prejde. 
Podľa starostu Starého Mesta Andreja
Petreka „Podjavorinskej ulica je priúz-
ka na to, aby mohli po oboch jej stra-
nách stáť autá“. Problém majú aj tie,
ktoré do nej vošli a následne musia na
Zochovu ulicu vycúvať - hoci by to
vraj nemali robiť... 
Marián Beňo na druhej strane nerozu-
mie tomu, kde by sa tam mal postaviť
kruhový objazd. „Nevieme si predsta-
viť, kde by mohol byť,“ tvrdí. Starosta
priznal, že zaregistroval návrh vlastní-
ka tamojšej bývalej pôrodnice vybu-
dovať v týchto miestach kruhový
objazd. „Rátal s tým, že mestská časť
poskytne na vybudovanie obratiska
časť svojho školského pozemku a časť
by dal on zo svojho. Práce by financo-
val vlastník objektu bývalej pôrodni-
ce,“ uviedol A. Petrek. Konštatoval
síce, že toto riešenie by pre mestskú
časť znamenalo lepší prístup do mater-
skej školy, „čo by zrejme uvítali rodi-
čia voziaci sem svoje deti“, ale dodal,
že vzhľadom na odmietavé stanovisko
obyvateľov, mestská časť od projektu
upustila.
„V súčasnosti pripravujeme projektovú
dokumentáciu na doriešenie parkova-
nia predovšetkým pre rezidentov na
Zochovej a Podjavorinskej. Na oboch
uliciach sa bude môcť parkovať po obi-
dvoch stranách, ale vždy za cenu zruše-
nia časti chodníka z jednej strany ko-
munikácie,“ uviedol A. Petrek. (rob)
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DEVÍNSKA NOVÁ VES
Počas streľby, ktorá v pondelok
predpoludním otriasla Devínskou
Novou Vsou, zomrelo osem ľudí. Išlo
o šesť príbuzných, siedmou obeťou
bola náhodná svedkyňa na balkóne,
ôsmou samotný páchateľ, ktorý spá-
chal samovraždu.
Šesť obetí streľby bolo z rómskej rodi-
ny, siedma obeť, náhodná žena na bal-
kóne, mala 52 rokov a po zasiahnutí
guľkou sa ešte vrátila do bytu. Našiel
ju až manžel, ktorý sa popoludní vrátil
z práce, žena neskôr zomrela v nemoc-
nici.
Celkove si útok muža vyžiadal 21 zra-
nených a deväť hospitalizovaných.
Nechýbal medzi nimi policajt, ktorému
páchateľ strelil do hlavy. V nemocnici
skončili obete s rôznymi stupňami zra-

není. Išlo o poranenia hrudníka, strelné
poranenia hornej končatiny, strelné
poranenia hlavy a tváre, jeden muž mal
viacero poranení v brušnej dutine, troj-
ročnému chlapčekovi prestrelili ucho,
keď  s rodičmi cestoval v aute. 
Policajný prezident Jaroslav Spišiak
potvrdil, že prvým policajným hliad-
kam trvalo iba dve minúty, kým prišli
na miesto činu. Keď páchateľ zbadal
policajtov, začal strieľať aj po okolo-
idúcich. Ďalšie hliadky už našli v jed-
nom z bytov mŕtvu päťčlennú rodinu,
štyri ženy a jedného muža. Šiesteho
mŕtveho príbuzného rodiny objavili
pred vchodom do domu. 
Polícia potvrdila, že strelcom bol pri-
bližne 50-ročný muž a pálil zo samopa-
lu vzor 58. O motíve streľby nebolo v
čase našej uzávierky nič známe, podľa

niektorých informácii však mohlo ísť o
bývalého policajta. Pri sebe mal tri
zbrane, okrem samotného samopalu aj
dve guľové zbrane s plnými zásobník-
mi. 
Devínska Nová Ves bola prakticky
počas celého incidentu odrezaná od
sveta. Polícia dejisko zákroku herme-
ticky uzavrela a odklonila aj linky
mestskej dopravy č. 20, 21 a 22. Miest-
ny úrad varoval ľudí, aby sa radšej
nepohybovali pri oknách a aby sa
vyhýbali Uliciam Jána Smreka, Pavla
Horova a Štefana Králika. 
Streľba v Devínskej Novej Vsi nevy-
volala rozruch len v samotnej Bratisla-
ve a na celom Slovensku, ale okamžite
zaujala aj média v Česku a len pár
hodín od prvých výstrelov o nej infor-
movali aj BBC či CNN. (brn)

Osem mŕtvych v Devínskej Novej Vsi
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Dva autobusy

do Rajky dodá

Auto-Impex
BRATISLAVA
Súťaž na dodanie dvoch nových sólo
autobusov pre prímestskú medziná-
rodnú dopravu MHD, ktorú nedáv-
no vypísal magistrát, vyhrala spoloč-
nosť Auto-Impex.
Spoločnosť dodá autobusy v hodnote
299-tisíc eur. Pripravovaný projekt prí-
mestskej dopravy do maďarskej Rajky
je spolufinancovaný z programu cezhra-
ničnej spolupráce, z ktorého mesto
získalo grant na zriadenie linky 801. S
jej spustením sa rátalo už na jeseň v
roku 2009, no verejnú súťaž muselo
mesto zopakovať. Termín spustenia
linky nie je známy. Malo by sa tak stať
po tom, ako  budú dodané autobusy. K
tomu by malo dôjsť v novembri.
Linku začlenia do bratislavskej MHD.
Náklady na projekt sú asi 400 000 eur,
pričom takmer 20 000 eurdalo z roz-
počtu mesto a ďalšie peniaze majú byť
zo štátneho rozpočtu. Linka by mala
premávať od nového SND cez Petržal-
ku, Jarovce, Rusovce a Čunovo až do
Rajky. Dopravca chce spoje zladiť s
vlakovým spojením do maďarských
miest Hegyeshalom, Levél a Moson-
magyaróvár. Lístok z Čunova do Rajky
mal pôvodne stáť 60 centov a predával
by sa v autobuse. (rob)

DPB rozšíri

tzv. dopytové

otváranie dverí
BRATISLAVA
Tzv. dopytové otváranie dverí chce
dopravný podnik rozširovať v oveľa
väčšom rozsahu ako doteraz. 
Od septembra ich chce postupne rozši-
rovať aj do autobusov MHD. Doprav-
ca pritom označí vozidlá nálepkami, z
ktorých bude jasné, že ide o tento typ
otvárania dverí. Najmä v zime je dopy-
tové otváranie výhodné, pretože vodič
nemusí otvárať všetky dvere. 
Okrem električiek funguje dopytové
otváranie dverí aj v trolejbusoch, kde je
systém zavedený v približne 40 až 50
percentách vozidiel. (rob)

V sobotu

zomrela Selma

Steinerová
BRATISLAVA
V sobotu 28. augusta 2010 zomrela
jedna z posledných starých Prešpo-
ráčok v meste - Selma Steinerová.
Ona a jej rodina prevádzkovali naj-
známejší antikvariát v meste vyše
150 rokov.
Narodila 27. 11. 1925. Väčšina Steine-
rovskej rodiny zahynula počas holo-
kaustu a ich obchod arizoval spisova-
teľ Ľudo Ondrejov.
Selma Steinerová po roku 1989 obno-
vila prevádzku antikvariátu Steiner na
Ventúrskej ulici. (brn)

Pestovatelia

pozývajú 

na prehliadku 
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Od soboty 4. do pondelka 6. sep-
tembra 2010 sa v Podunajských
Biskupiciach uskutoční 9. ročník
celomestskej výstavy ovocia, zeleni-
ny a kvetov. 
Organizátori pozývajú všetkých pesto-
vateľov, aby sa prišli pochváliť tým, čo
dopestovali nielen v záhradke, ale aj v
byte. Vopred pritom upozorňujú, že
vystavovatelia o svoje exponáty neprí-
du, ale po skončení výstavy si ich môžu
zobrať domov. Diplom a vecnú cenu
získajú všetky pekné alebo zaujímavé
exponáty či expozície. V sobotu 4. sep-
tembra bude výstava v Dome kultúry
Vetvár, na Biskupickej ulici 15, otvore-
ná od 10.00 do 18.00 h, v nedeľu 5. sep-
tembra od 10.00 do 18.00 h a v ponde-
lok 6. septembra od 10.00 do 12.00 h. 
Jednotlivé kategórie: celková expozí-
cia, expozícia ovocia, expozícia zeleni-
ny, expozícia kvetov, exponát (jablko,
hruška, hrozno, zelenina, kvety...) uni-
kát (rarita) výstavy (veľkosť, tvar,
novinka...). Výstavné exponáty prebe-
rú v piatok 3. septembra od 10.00 do
18.00 h v Dome kultúry Vetvár. Po
skončení výstavy, v pondelok od 14.00
do 15.00 h si vystavovatelia exponáty
prevezmú späť. 
Diváci sa môžu zapojiť do hlasovania
o najkrajšie exponáty, ktorým bude
udelená Cena návštevníkov. Vstup na
výstavu je zadarmo. (brn)

Nájomcov na 

zimný štadión

hľadajú súťažou
BRATISLAVA
Hlavné mesto zastúpené Správou
telovýchovných a rekreačných zaria-
dení (StaRZ) chce prenajať nebyto-
vých priestorov na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu. Robí tak prostred-
níctvom verejnej obchodnej súťaže a
doba nájmov bude na 9 rokov a 10
mesiacov!
Celkove ide o nebytové priestory v
hale I a v hale II zimného štadióna v
celkovej výmere 2005 štvorcových
metrov. V ponuke sú napríklad zaria-
denia ako herňa, stávková kancelária,
predajňa kvetov, bufety, predajňa
novín, časopisov, tabakových výrob-
kov, kaviareň, zmrzlina, kaderníctvo,
kozmetika, pedikúra, predajňa špor-
tových potrieb... Niektoré priestory sa
budú využívať celoročne, iné len
počas podujatí na zimnom štadióne,
prípadne počas korčuľovania verej-
nosti.
Navrhovateľ sa musí zaviazať vybaviť
interiér vlastným inventárom a staveb-
né práce musí urobiť v termíne stano-
venom investorom rekonštrukcie.
Ďalej sa musí počas hokejových majs-
trovstiev sveta 2011 riadiť dopredu sta-
novenými podmienkami Slovenského
zväzu ľadového hokeja. Rovnako sa
počas zápasov slovenskej Extraligy
musí riadiť podmienkami hokejového
klubu HC Slovan. 
Lehota na podanie záväzných súťaž-
ných návrhov je do 6. septembra 2010
do 15.00 h. Kritériá hodnotenia sú
výška ponúkaného nájomného a nákla-
dov na dostavbu. Podrobnosti sú na
úradnej tabuli na www.starz.sk. (brn)

NOVÉ MESTO
Heliport - pristávacia plocha pre
leteckú dopravu klientov Letiska M.
R. Štefánika, prípadne z iných letísk,
a pre leteckú záchrannú službu má
vzniknúť vedľa zrenovovaného
Zimného štadióna Ondreja Nepelu.
Cieľom zriadenia pristávacej plochy
pre vrtuľníky je zabezpečenie lekárskej
záchrannej služby pri masových špor-
tových a iných podujatiach v tejto loka-
lite a v blízkom okolí. 
Heliport bude postavený v rámci
výstavby pod názvom Športovo-spolo-
čenské centrum Tehelné pole I. Inves-
tor, ktorým je Tehelné pole, a. s.., chce
s výstavbou heliportu začať v októbri
tohto roka, s dokončením ráta v júni
2011. Na heliporte nemajú byť žiadne

miesta na státie vrtuľníkov, len na pri-
stávanie. Heliport sa bude používať vo
dne a v noci podľa stanovených pravi-
diel letu. 
Jeho súčasťou budú svetelné vizuálne
prostriedky umožňujúce identifikáciu a
vizuálne navigačné prostriedky. Z hľa-
diska možných leteckých prekážok sa
v hodnotení EIA píše len o jednej,
ktorá by mohla byť z hľadiska fungo-
vania heliportu významná. Ide o
navrhovaný projekt Národného futba-
lového štadióna na mieste futbalového
štadióna Slovana. Najvyššou časťou
projektu by mohol byť Šport hotel. Má
byť 47 990 metrov nad terénom a bude
nad úrovňou bezpečnostnej plochy
heliportu.
Heliport patrí do objektu, kde vyrastá

aj nový hotel. Stavia ho spoločnosť
Váhostav, a. s., ako súčasť komplexu
športovo-spoločenského centra.
Novomestský stavebný úrad nedávno
udelil v súvislosti s výstavbou hotela
pokutu. Pokutu uložil 14. júla stavební-
kovi Tehelné pole, a. s., ako aj zhotovi-
teľovi, spoločnosti Váhostav SK. Poku-
ta za porušenie stavebného zákona sa
neočakávala v maximálnej výške, čo je
takmer 166-tisíc eur. Stavba je totiž v
súlade s územným plánom, vydané bolo
aj územné rozhodnutie na umiestnenie
stavby a stavebné povolenie na hrubé
terénne úpravy. Spoločnosti sa odvolali.
O výške pokuty bude preto v nasledujú-
cich dňoch rozhodovať Krajský staveb-
ný úrad v Bratislave. (rob)

VIZUALIZÁCIE - Tehelné pole a. s.

Nový heliport má vzniknúť na streche

hotela pri Zimnom štadióne O. Nepelu

Do zrekonštruovaného Gymnázia
na Grösslingovej ulici v centre Bra-
tislavy, ktoré je v pôsobnosti Brati-
slavského samosprávneho kraja, sa
žiaci vrátia 6. septembra. 
Tento školský rok v ňom bude fungo-
vať 17 tried, navštevovať ho bude asi
480 žiakov a vyučovať by malo 40
učiteľov. „Sme veľmi radi, že sa žiaci
budú môcť učiť od septembra v zre-
konštruovanej budove. Gymnázium
Grösslingová patrí dlhodobo medzi
úspešné školy a týmto vytvoríme žia-
kom podmienky, aby sa v tradícii
pokračovalo,“ povedal predseda Bra-
tislavského samosprávneho kraja
Pavol Frešo. Ako zároveň bratislav-
ský župan uviedol, viac ako storočnú
budovu zrekonštruovali podľa histo-
rických detailov a pod dohľadom
pamiatkového úradu. 
Rekonštrukcia gymnázia sa začala
začiatkom roku 2009, pričom škola
provizórne fungovala v bývalej
Strednej priemyselnej škole chemic-

kej na Račianskej ulici. Rekonštruk-
cia prebieha bez časového sklzu. V
zrekonštruovanom gymnáziu pribud-
nú pilóty pod základmi, strešná kryti-
na, nový je podzemný trakt telocvič-
ne, podlahy, elektroinštalácia, svie-
tidlá, rozvody vody a kanalizácie a
pribudla aj nová sanitárna technika.
Taktiež sú nové počítačové siete,
školské tabule a nábytok. V budove
gymnázia boli zrekonštruované okná,
dvere, drevené obklady stien, scho-
diská, fasáda, oplotenie areálu, klam-
piarske a kovové výrobky a odstráni-
li prístavbu starých šatní. Vynovené-
mu gymnáziu sa teší aj jeho riaditeľ-
ka Eva Petrášová: „Bolo naším snom
vrátiť sa sem do zrekonštruovanej
budovy,“ povedala. Riaditeľka verí,
že žiaci budú dostatočne uvedomelí
na to, aby budovu zachovali takú, aká
je teraz. „Za každého žiaka neručím,
ale je to vecou výchovy. Myslím si,
že aj prostredie vychováva,“ dodala. 
„Teší ma, že župa sa pustila do takej-

to rekonštrukcie, že sme zohnali
peniaze aj z Európskej investičnej
banky, menej ma však teší, že výstav-
ba bola dosť nákladná. No to neov-
plyvníme, bolo to rozhodnutie pred-
chádzajúceho vedenia,“ uviedol
Frešo. Doteraz dosiahli náklady na
rekonštrukciu školy 20,9 milióna €,
na dokončovacie práce v budúcom
roku sa počíta so sumou cca 850-tisíc
eur. Celkové náklady na rekonštruk-
ciu školy sú teda 21,8 milióna €.
Pôvodne plánované náklady ešte
predchádzajúcim vedením kraja pred-
stavovali sumu viac ako 24 miliónov
eur. 
Gymnázium Grösslingová sa od svoj-
ho vzniku v roku 1908 vypracovalo
na jedno z najlepších gymnázií v Bra-
tislave, na Slovensku a možno aj v
strednej Európe. Na škole študovali
rôzne známe osobnosti ako napríklad
Milan Lasica, Božidara Turzonová či
Gejza Dusík. Veľa ľudí pozná gymná-
zium pod skratkou GAMČA.

Do zrekonštruovaného Gymnázia 

na Grösslingovej sa vráti 480 žiakov

Do zrekonštruovaného Gymnázia na Grösslingovej ulici sa
žiaci vrátia 6. septembra 2010.

Riaditeľka školy E. Petrášová, predseda BSK P. Frešo a ve-
dúci odd. správy majetku BSK J. Papán v novej telocvični.
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Nestalo by sa

nič, keby vodič

chvíľku počkal
LIST ČITATEĽA
Každý obyvateľ Dlhých dielov, ktorý
využíva mestskú hromadnú dopra-
vu, mi dá za pravdu, že prestup z
električky na autobus, respektíve
trolejbus alebo opačne na zastávke
Molecova, nie je jednoduchý.
Grafikony prípojov sú urobené, ako sa
hovorí na doraz a vodiča električky
absolútne nezaujíma, že na druhej stra-
ne cesty zastavil trolejbus z Dielov a
jeho pasažieri chcú prestúpiť k nemu.
Veľa ľudí prechádza cez cestu tak, že
riskujú vlastný život, len aby stihli pre-
stúpiť, aby prišli na čas do práce, do
školy a aby sa zasa nestalo to, čo oby-
čajne - električka im odíde dva metre
pred nosom... 
Horšie to je asi v opačnom smere. Pri
prestupe z električky na autobus. Pre-
chod je tu dosť komplikovaný už aj
tým, že kým sa dostanete z jednej
zastávky na druhú, tak treba prejsť dva
semafory, čo niekedy trvá aj 10 minút.
No najväčšia lahôdka a spríjemnenie
nastane vo chvíli, keď veľká masa ľudí
čaká na poslednú zelenú pred zastáv-
kou a arogantný šofér odíde vo chvíli,
keď zasvieti zelená bez toho, že by ho
vôbec trápilo, že sa zrejme pokúšali
stihnúť jeho spoj. 
Na jednej strane sa dá pochopiť, že
šoféri sa musia držať svojho grafikonu
a musia odchádzať presne na čas.
Mestská hromadná doprava je však v
prvom rade služba pre verejnosť, služ-
ba ľuďom a pre ľudí, nie pre dobytok a
ani nič podradné a pri dnešných nie
nízkych cenách lístkov si myslím, že
cestujúca verejnosť si zaslúži aspoň to
málo - aby sa šofér autobusu či elek-
tričky pozrel na druhú stranu cesty a
počkal tých nešťastníkov aj s rizikom,
že bude mať 30-sekundové meškanie!

Lukáš Lokaj, Bratislava

Danubiana je

pre cestujúcich

stále utajená
LIST ČITATEĽA
Hrdinský kultúrny čin sa vydaril
Dopravnému podniku mesta Brati-
slavy. Zaviedol autobusovú linku
č. 199 z Čunova k Divokej vode. 
Jazdí veľmi zriedkavo, no milovníci
vodných športov, ktorí nevládzu prejsť
2,5 kilometra z Čunova, si prídu na
svoje. Autobus č. 199 má výstupisko
kúsok za Divokou vodou a otáča sa pár
desiatok metrov pred vchodom do
Danubiany, Meulensteen Art Museum,
múzea, čiže galérie moderného ume-
nia. Nazdávate sa, že dopravný podnik
to umeniachtivým občanom naznačil
čo len písmenkom? 
Nie! Existencia Danubiany je na ces-
tovných poriadkoch dokonale utajená!
Bratislavčania a návštevníci Bratislavy
sa o nej od DPMB nedozvedia. Ako sa
k nej dostať, nevedia dokonca ani vodi-
či autobusov do Čunova, ani na recep-
ciách hotelov. Cudzinci tam síce nájdu
infomateriály Danubiany, no ak nema-
jú auto, sú v koncoch.
Čo tam po stánku umenia, ktorý posta-
vili slovenskí architekti za peniaze
nejakého cudzinca! A čo tam po obča-
noch, ktorým máme slúžiť!!!

Alena Bugárová, Bratislava

Na streche majú stredomorskú kuchyňu
Na streche domu na Hviezdoslavo-
vom námestí 7 je Spicy Restaurant &
Vodka Bar SKY. Na rozdiel od reš-
taurácie s thajskou kuchyňou na prí-
zemí ponúka jedlá mediteránskej
(stredomorskej) kuchyne. A azda ako
jediná reštaurácia v meste ponúka
výnimočný pohľad na strechy Staré-
ho Mesta a panorámu Bratislavy.
Reštaurácia SKY vznikla na streche
domu okolo výťahovej šachty. Pri vcho-
de je vo východnej časti barový pult,
samotná reštaurácia je zo severnej a
západnej strany. Smerom na promenádu
má presklenú strechu, o poschodie vyš-
šie je ešte otvorená terasa. Ako sme sa
mohli presvedčiť, výhľad zo SKY je
krajší za denného svetla, po zotmení je
totiž bratislavská panoráma s výnimkou
niektorých objektov tmavá.
Interiér je moderný, kombináciou baru,
kaviarne a reštaurácie. Vnútorný prie-
stor je nefajčiarsky, pre fajčiarov sú
určené stoly na meter širokej dolnej
terase a celé horné podlažie SKY.
Jedálny lístok je zostavený originálne.
Sú v ňom len jedlá stredomorskej
kuchyne, pričom pri každom z jedál je
vyobrazená vlajka krajiny pôvodu.
Ochutnať tu tak môžete taliansku, fran-
cúzsku, španielsku, grécku, ale aj turec-
kú kuchyňu. Výnimkou je dezert Ba Ba
Cardi (3,50 €), ktorý pochádza z Kuby.
Na úvod sme na stôl dostali cesnakovo-

kôporovo-jogurtový díp s kúskami čer-
stvej mrkvy a špargle. Darovanému
koňovi sa nepatrí pozerať na zuby, ale
pre štyri osoby to aj na jedno zahryznu-
tie bolo trochu málo. Z predjedál sme
ochutnali grécky Krevetový špíz s
omáčkou z pečených paprík a cesnaku
(8,00 €). Neodolali sme talianskej
Polievke z hovädzieho chvosta a zeleni-
ny s bazalkovým pestom (4,80 €), dali
sme si aj polievku dňa - Slepačí vývar s
fridátovými rezancami (2,80 €). Pred-
jedlo aj obe polievky boli vynikajúce.
Ako hlavné jedlá SKY ponúka cestovi-
ny a rizotá, ryby a mäso. My sme si
vybrali francúzsky Grilovaný tuniakový
filet s legendárnou zeleninou ratatuille
(16,00 €). Z rýb tu vraj ide najlepšie a po
našej návšteve vieme prečo. Bol fakt
veľmi dobrý. So zeleninovým ratatuille
výborná kombinácia na ľahkú večeru.
Ďalej sme si dali talianske Kuracie prsia
zapekané s baklažánom, rajčinou a par-
mezánom (11,00 €) a s Grilovanou zele-
ninou s pestom (3,00 €). Rovnako ľahké
a veľmi chutné.
Francúzske Dusené kuracie stehno na
červenom víne z oblasti Bourgogne
(11,00 €) nás prekvapilo svojou veľkos-
ťou - boli to vlastne dve dolné nohy
dusené na víne s hubami a hroznom.

Dali sme si ho so zemiakovou kašou
(2,30 €). Kura bolo vynikajúce, zemia-
ková kaša bola akási málo zemiaková.
Mali sme pocit, že bola instatná. Ak sme
sa zmýlili, tak sa ospravedlňujeme, ale
ten pocit... Turecko v jedálnom lístku
zastupuje Jahňacie ragú so šošovicou a
feniklom (14,50 €). Vzhľadom na ved-
ľajšie účinky šošovice je kombinácia s
fenyklom vynikajúca. Aj tentoraz sme
boli spokojní.
Na záver sme neodolali sladkému poku-
šeniu. Odporučili nám taliansku Mas-
carpone penu s mandľovými sušienka-
mi a lesným ovocím (4,50 €) a talianske
Pečené jablko s krehkým cestom a
vanilkovým krémom (3,50 €). Treba
poznamenať, že jablko bolo plnené
mandľami, pistáciami a orieškami a
krehké cesto tvorilo uško pomyselnej
šálky. Chutné a originálne aj na pohľad.
Spicy Restaurant & Vodka Bar SKY si
nás získal nielen atraktívnym prostre-
dím, kde je aj vzduch trochu iný a chutí
o niečo lepšie. Hlavnou prednosťou pre
gurmána je však podľa nás originalita
jedálneho lístka. Na svoje tu nepochyb-
ne prídu aj milovníci vodky - majú jej tu
70 druhov a určite chutí inak.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Domáce úlohy pre ministrov sú smiešne
O niekoľko dní sa končia školské
prázdniny a nastupujú mesiace, v
ktorých názve sa vyskytuje písmeno
r. No a čo? Pýta sa zaiste nejeden z
našich čitateľov. Nuž len to, že ľudo-
vá múdrosť hovorí čosi o tom, že v
mesiacoch, v ktorých sa toto písmeno
nachádza, musíme spravidla kúriť.
Je síce pravdou, že v posledných rokoch
sme kúrili aj v máji, ba dokonca začiat-
kom júna, ale čo už, keď si obyvatelia
zemegule nie sú ochotní uvedomiť, že
majú byť k prírode ohľaduplnejší. A tak
veselo vypaľujeme dažďové pralesy,
pomaly každý štvorcový meter zaplie-
skavame betónom a produkujeme hory
rôzneho odpadu. Niekedy si myslím, že
iba z vyhodených mobilov by vyrástli
také nižšie lomničáky. 
Nebojte sa, nepridala som sa k žiadne-
mu agresívnemu hnutiu propagujúcemu
návrat do doby jaskynného človeka.
Mám však syna, ktorý bude žiť (dúfam)
ešte pár desaťročí a dopriala by som mu
zdravé životné prostredie. 
Po tomto úvode sa nutne dostávam k
politike, ktorej krátkozrakosť a (nech

politici prepáčia) diletantstvo ma desia.
Chápem, že máme dieru v štátnom roz-
počte ako hrom, ale spôsob jej zapláta-
nia sa mi nezdá. Prečo? Našim čitate-
ľom iste neušlo, že som pracovala v
kontrole. Opovážim sa vysloviť kacír-
sky názor, že v našej vláde a v parla-
mente sú ľudia, ktorí síce neprestajne
hovoria o šetrení, v skutočnosti však
nemajú - alebo nechcú mať - ani šajnu,
kde sa dá šetriť. 
Domáce úlohy pre ministrov, aby
vypracovali plány, ako ušetriť, sú podľa
mňa smiešne. Úlohu prenesú na svoje
podriadené zložky, a to by museli úplne
blázni, ak by nevedeli zdôvodniť
potrebnosť svojej pracovnej náplne a
zabehaných zvyklostí.
Nebudem čitateľov zabávať vymenová-
vaním všetkých cestičiek, kade sa roz-
kotúľajú stovky a tisícky eur (a to som
skromná), ale pripomínam, že napríklad
neustále výmeny kancelárskych zaria-
dení pod zámienkou modernizácie

vôbec nie sú lacné! Pritom možno spie-
vať ódy o buzerácii občanov počas aké-
hokoľvek úradného styku, keď musia
znovu a znovu predkladať doklady,
ktoré už niekoľkokrát predložili. A to
žijeme už v treťom tisícročí, vyťahuje-
me sa integrovanou Európskou úniou a
vydávaním neúmerne vysokých nákla-
dov na informačné technológie.
Desiatky a stovky ľudí, ktorí dostávajú
napríklad rôzne dôchodky z Českej
republiky, musia každé tri mesiace
zasielať tzv. Potvrdenia o žití do Prahy -
prirodzene s úradne overeným podpi-
som a poštou. Na čo sa to hráme, keď
nie sme schopní elektronicky prepojiť
ani len matriky! A koľko úradníkov sa
týmto zabaví u nás aj v Česku. 
Neviem si odpustiť jedovatú poznámku,
že v každej krčme poznajú ľudia čierne
diery ekonomiky lepšie ako tí, čo sedia
napríklad na Hradnom vrchu. Nuž ale
za plebsom (zámerne už nepoužívam
výraz obyčajní ľudia) nebehajú lobisti, a
preto sa môžu držať svojho sedliackeho
rozumu.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Ihrisko majú,

ale jeho stav

nevyhovuje
LIST ČITATEĽA
Pred dvoma rokmi sme sa presťaho-
vali do Ružinova na Štrkovec, máme
malého syna, človek by si povedal -
super lokalita, čo viac môžeme
chcieť. Dnes, keď má náš syn vyše
roka a behá, človek zisťuje, že ani v
tejto mestskej časti sa s dieťatkom
nemá poriadne kde vyhrať.
Bývame na Solivarskej ulici, v popo-
ludňajších hodinách je jediné ihrisko
Areál hier Radosť preplnene. Cez cestu
je zanedbaný Park A. Hlinku, kam sa
dá ísť na zmrzlinu a k fontáne... Mests-
ká časť však s jeho opravou stále neza-
čala! 
V blízkosti síce máme krásny priestor
na vyžitie sa s deťmi, medzi blokmi
domov Komárnickej, Solivarskej je
ihrisko, no je v dezolátnom až havarij-
nom stave. Ešte vlani tu bola búdka, o
ktorú sa staral starší pán. Čistil ihrisko,
prehrabával piesok, búdku však odstrá-
nili a starého pána už nevidno.
Preliezky volajú po obnove, sú ne-
bezpečné, poničené, maminy sú v stá-
lom strehu, aby sa deti pri zosadnutí
zo šmykľaviek nešmykli na piesku,
ktorý je na asfalte klzký. O piesok sa
nik nestará, koše sa často nevysypá-
vajú, chýbajú nápisy, aby sem nevo-
dili psov, asfaltová plocha si pýta
bránky alebo kôš na basketbal, chý-
bajú lavičky.
Je škodou, keď mestské časti nevedia
nájsť peniaze na zeleň, aby priestor,
ktorý im zostal, zušľachtili. Materské
školy sú plné, mnohé mamy zostávajú
doma s deťmi a potrebujú miesto na
relax, bezpečné miesto, ktoré aj v tejto
mestskej časti chýba. Starší ľudia by
možno tiež uvítali možnosť posedieť si
na lavičkách pod stromami. Chýba aj
aktivita policajtov, pochôdzkárov, ktorí
by niekedy dozreli na poriadok v parku
- sú tu ohorky, fľaše od alkoholu, sklo,
chýba aj čistiaca služba, ktorá odvezie
odpad, ten si zatiaľ väčšinou v kočíku
vezieme domov... 
Navyše práve toto ihrisko ponúka
motiváciu pre architekta - má slnečné
plochy, ale aj miesta pod stromami, je
v závetrí, v bloku domov, na pešej kri-
žovatke do Tesca a do škôl, kam chodia
rodičia po starších súrodencov...
Máme sa naozaj denne všetci trepať na
Partizánsku luku, k Eurovey na trávnik
alebo na pláž? Alebo majú mat nové
ihriska len uzavreté bloky novosta-
vieb? Romana Slezákova, Ružinov
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STARÉ MESTO
NA RUDNAYOVOM NÁMESTÍ
spozorovali, že neznámy chlap tu
skoro ráno kradne z kostola ríny. Na
miesto okamžite dorazila policajná
hliadka, ktorá tu našla podozrivého
muža. Keď zbadal policajtov, dal sa na
útek, ale policajtom neušiel. Po jeho
predvedení na oddelenie zistili, že ide
o 40-ročného muž z Bratislavy, ktoré-
ho vypočuli a obvinili zo zločinu krá-
deže. Hrozí mu trest odňatia slobody
na dva roky.

DÚBRAVKA
NA ULICI M. SCH. TRNAVSKÉ-
HO prepadli stávkovú kanceláriu. V
predpoludňajších hodinách vošiel do
miestnosti neznámy ozbrojený pácha-
teľ maskovaný kuklou a pod hrozbou
použitia zbrane žiadal od zamestnan-
kyne peniaze. Pracovníčka mu v obave
o svoj život a zdravie vydala približne
1000 eur. V stávkovej kancelárii sa v
tom čase nenachádzal žiadny klient,
nikto sa ani nezranil. Polícia po pácha-
teľovi pátra.

LAMAČ
NA STUDENOHORSKEJ ULICI
horeli autá. Požiar vznikol v skorých
ranných hodinách a pravdepodobne ho
úmyselne založil neznámy páchateľ,
ktorý polial neznámou horľavou látkou
osobné motorové vozidlá Škoda Octa-
via a VW Golf, následkom čoho došlo
k ich značnému poškodeniu. Požiar sa
preniesol na vedľa stojace motorové
vozidlá Fiat Doblo, Ford Fusion a
Mazda 2. Škoda na motorových vozid-
lách sa odhadla na 17 000 eur. 

PETRŽALKA
NA ŠUSTEKOVEJ ULICI prepadli
herňu. Krátko po poludní vošli do
miestnosti neznámi ozbrojení páchate-
lia maskovaní kuklami a pod hrozbou
použitia zbraní žiadali od zamestnanca
herne peniaze. Muž im v obave o svoj
život vydal približne 300 eur. Počas
prepadu boli v miestnosti aj zákazníci,
jedného z nich dokonca páchatelia
udreli do hlavy neznámym predme-
tom. Polícia po lúpežníkoch pátra. 
NA WOLKROVEJ ULICI zastavili
policajti osobné motorové vozidlo
Škoda Favorit. Dôvodom bolo, že
nemalo zapnuté stretávacie svetlá a
posádka v ňom nemala počas jazdy
zapnuté bezpečnostné pásy. Počas kon-
troly dokladov štyroch pasažierov
hliadka zisťovala, či sa vo vozidle
nenachádzajú veci pochádzajúce z
trestnej činnosti. Dvaja z pasažierov
následne dobrovoľne vydali zatavenú
tubu s obsahom bielej kryštalickej
látky a jeden kus alobalovej fólie s
obsahom zelenej sušenej rastliny, ktoré
policajti zaistili. Štyroch mužov od 22
do 24 rokov predviedli na policajné
oddelenie. (mm)

Na internát

som cestovala

päť zastávok
Pedagogické gymnázium V. I. Lenina
sídlilo od roku 1950 na Tehelnom poli,
presnejšie na Kalinčiakovej ulici číslo
2, v impozantnej poschodovej, z červe-
ných tehál vystavanej budove s množ-
stvom okien na všetky strany (bývalý
kláštor jezuitského rádu).
Inštitút bol založený na výchovu a vzde-
lávanie učiteľov národných a materských
škôl (v budove sa súčasne otváralo aj
maďarské pedagogické gymnázium). 
Prvý ročník tvorili žiaci po ukončení
stredných škôl, zvyšné tri zaplnili študen-
ti prestupujúci z priemysloviek či gym-
názií. Pretože ktosi hore (buď vtedajší
povereník Ladislav Novomeský alebo
niektorý iný člen ÚV KSČ) presadil
geniálnu myšlienku, že budúci majstri
nového socialistického človeka musia žiť
v kolektíve a pre kolektív, čo znamenalo
jednoducho - všetci do internátu!
Keď po roku nastala zmena na poste
povereníka a vystriedal ho Ernest Sýko-
ra, internátne ubytovanie zrušili. 
Do internátu zamierili študenti z blízkych
Vajnor, Rače, Kopčan, Skalice, Lábu,
Bernolákova, ale aj z Maríkovej, Micha-
loviec, dokonca i z Moravy. Výnimkou
sme neboli ani my Bratislavčania.
Ráno 31. augusta som s plnou poľnou -
vankúš, paplón, školské a osobné veci
zbalené do kufra, odchádzala z Dunaj-
skej až päť zastávok na Tehelné pole so
zmiešanými pocitmi, v ústrety novým
vedomostiam a zážitkom do internátu.
Dievčatá, tých bolo viac, ubytovali v
hlavnej budove na poschodiach podľa
ročníkov. Chlapcov v škole vo dvoch
„švédskych barakoch“. Nám elévkam
pridelili prvé poschodie. Izba s výhľa-
dom na dvor (slovo izba nevystihuje
presne miestnosť, kde bolo štyridsať bie-
lych kovových postelí, rovnaký počet
nočných stolíkov a úzkych skriniek). 
Nastalo rýchle obsadzovanie výhodných
miest na spanie, vybaľovanie a obozna-
movanie sa s priestormi na chodbe - dve
učebne, izba vychovávateľky, izba profe-
sora Š. (učil v maďarskom gymnáziu)),
kúpeľňa (kde na nás vypiskovali z ulice
„cíglfeldskí“ chalani (Golonec - Golon-
ka, Fako, bratia Hermannovci a iní).
Po prehliadke sa konal hromadný presun
z internátu chodbou do školy a do samot-
nej triedy. Vychovávateľky nás upozorni-
li na vchod do školskej budovy, kde nad
dverami, písmenami vysokými asi trid-
sať centimetrov bolo upevnené heslo či
výrok V. I. Lenina Učiť sa, učiť sa, učiť
sa. Pre nás malo byť alfou a omegou.
Neznámi profesori (dokonca nám vyka-
li), nové vyučovacie predmety, všetko
nové a vo mne dosiaľ neznáma, nová
túžba, túžba po Štefánikovej škole. Tak
sa zo mňa na tri roky stala Cíglfedčanka
- obyvateľka Tehelného poľa.
Týždňové triedne zhromaždenia za prí-
tomnosti triedneho profesora a vychová-
teľky sa týkali prospechu, správania,
oblečenia, ale aj kritiky a sebakritiky s
dôrazom na morálne hodnoty budúcich
pokrokových socialistických učiteľov.
Raz sme dostali poriadny „pucung“ za to,
že sme si bielymi bodkami pomaľovali
nami zakúpené pionierske šatky a nosili
ich na krku ako ozdoby.

Helena Kloudová-Jonášová
Učiteľka z Dunajskej ulice (2010)

Pokračovanie nabudúce

Veľkosť koruny bola len legendou
V júli obalilo vežu Dómu svätého
Martina lešenie, neskôr aj to čiastoč-
ne zakryli veľkoplošné reklamy. V
polovici augusta odmontovali z veže
korunu a spustili na zem. Tým sa
skončila nezmyselná legenda o jej
veľkosti. Žiadne autá, ani koče, by sa
na jej ploche neumiestnili, nanajvýš
menší konferenčný stolík. 
Posledný raz bola dolu v roku 1905.
Počas rekonštrukcie chrámu v 60.
rokoch mali pracovníci reštaurátorskej
firmy možnosť dostať sa až ku korune,
pre verejnosť to však bola nesplniteľná
túžba. A možno práve preto vznikli
legendy o obrovskej veľkosti koruny. 
Chrám budovali počas celého 15. storo-
čia. Pred jeho polovicou postavili aj vežu
chrámu, samozrejme ešte vôbec nie takú
vysokú, ako je teraz. Situovanie chrámu
na mieste, kde už predtým, najneskôr od
13. storočia, stáli chrámové budovy a
kde sa rozprestieral cintorín, obkolesený
meštianskymi domami, nedávalo veľa
možností na rozširovanie stavby. Tak sa
stalo, že západnú časť kostola s vežou
doslova vystrčili za mestské hradby, do
mestskej priekopy. Západná fasáda kos-
tola teda nebola v meste, ale mimo neho.
To znamenalo, že nesmela mať portál,
ktorým by prípadný nepriateľ mohol cez
kostol vniknúť do mesta, ani len okná,
ktorými by sa neprepchal ani najchudší
človek.  
Veža bola až do roku 1760 v porovnaní
s veľkosťou chrámu malá, neproporčná.
Nad podstrešnú rímsu kostola vyčnieva-
la len jediným ( ale zato vnútri poriadne
vysokým) podlažím, v ktorom bola
umiestnená stolica so zvonmi. Priestor
zvonice bol pravdepodobne zaklenutý
gotickou krížovou klenbou (čo nebýva
vo zvoniciach zvykom), a na všetky
štyri strany otvorená veľkými gotický-
mi oknami. Jedno okno viedlo do pod-
strešia nad chrámovým trojlodím. Veža
bola na nárožiach vybudovaná z otesa-
ných kamenných kvádrov. Tie prechá-
dzali vo výške okien zvonice do výklen-
kov, v ktorých na mohutných konzolách
stáli sochy svätcov, prikryté kamennými
strieškami, zavŕšenými typickými gotic-
kými fiálovými vežičkami. Veža bola
zakrytá pyramidálnou stanovou stre-
chou. Dá sa predpokladať, že krytina
bola z pálenej hliny, teda keramická.
Z písomnej zmienky zo začiatku 17. sto-
ročia je známa snaha vežu zvýšiť, aby sa
zvony mohli rozliehať čo najďalej. Veža
však bola od vzniku v 15. storočí zrejme

v dobrom stave, a financie boli potrebné
na dôležitejšie veci. V priebehu 17. a 18.
storočia darovali dobrodinci mnoho
peňazí na zdokonalenie interiéru chrá-
mu, najmä na zriadenie nových baroko-
vých oltárov. Veža mohla počkať. 
A dočkala sa. Blesku, ktorý ju počas
búrky v lete 1760 zapálil. Požiar zničil
strechu veže aj s krovom. Krov chrámo-
vého trojlodia z polovice 15. storočia
ostal požiarom nedotknutý. Zachoval sa
dodnes. Oprave veže sa už nedalo
vyhnúť. Realizácia, známa z iného
nákresu, bola od zachovaných návrhov
odlišná. Murivo veže zvýšili asi o 24 m,
do nadstavanej časti umiestnili stroj
hodín so štyrmi ciferníkmi. Aj nový
priestor pre zvony zriadili v nadstavbe,
pod hodinovým strojom. Zvuk zvonov
sa rozliehal vysokými barokovými
oknami na všetky štyri svetové strany. 
Stredovekú sochársku výzdobu veže
odstránili, namiesto nej umiestnili na
piliere vyčnievajúce zo západnej fasády
kamenné barokové socha apoštolov Pet-
ra a Pavla. Do výklenku v strede fasády
medzi nimi postavili kolosálnu kamen-
nú sochu Krista. Zvlnená helmica veže
bola pokrytá meďou, ktorú venovala
chrámu Mária Terézia. Na vrchol veže
osadili v roku 1765 pozlátený medený
model uhorskej kráľovskej koruny.
V roku 1833 zasiahol barokovú vežu
znovu blesk. Požiar neprepukol ihneď,
ale až po niekoľkých hodinách. Krov
veže pod medenou krytinou prehorel a
strecha sa zrútila smerom ku Kapitul-
skej ulici. Hodinový stroj ani zvony

požiar nepoškodil. Vežu najprv zastreši-
li provizórnou ihlancovou strechou.
Trvalo 13 rokov, než ju definitívne opra-
vili. Pritom podľa návrhu staviteľa Igná-
ca Feiglera zmenili tvar zastrešenia tak,
aby podľa vtedajšieho vkusu harmoni-
zovala s gotickou architektúrou chrámu.
Aj chrámové okná pod vežou upravili
tak, aby robili dojem originálnych gotic-
kých okien. Fasádu západného priečelia
a všetky strany veže doplnili štukovou
dekoráciou, ktorá vychádzala z gotic-
kých predlôh. Veža s fasádou tvorili
jediný harmonický celok. 
V 60. rokoch 20. storočia chrám dôklad-
ne reštaurovali. Vtedajší pamiatkari
považovali neogotickú Feiglerovu úpra-
vu veže a západného priečelia za
nevhodnú a menejcennú, prikázali ju
odstrániť. Výsledkom bolo chaotické
priznanie rôznych stavebných fáz a viac
či menej opracovaných kvádrov na fasá-
de, v ktorých sa ťažko mohol vyznať aj
špecialista na historickú architektúru.
Zdalo sa, že na veži je všetko preskúma-
né, objavené, odkryté. Už zbežný prie-
skum po postavení lešenia ukázal, že
veža skrýva ešte mnohé tajomstvá.
Krov helmice veže, hoci je o storočia
mladší ako krov trojlodia, je v žalost-
nom stave. Medenú krytinu treba
demontovať, krov opraviť, doplniť, zne-
hodnotené časti konštrukcie nahradiť
novými. Preto bolo potrebné sňať z
vrcholu veže aj kráľovskú korunu. A v
nej sa skrývalo prekvapenie. Nikto netu-
šil, že v korune sa nachádza aj listina na-
písaná na pergamene z roku 1765, ktorá
prežila, síce mierne poškodená, požiar
veže v roku 1833. Štefan Holčík
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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

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekol sa vám trezor?

AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

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

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop
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Úspešný druhý

ročník Triatlonu

pre všetkých
TRIATLON
Druhý ročník podujatia Triatlon pre
všetkých sa vydaril. Nezabránilo to-
mu ani nepríjemné počasie so silným
vetrom, ktorý fúkal pri Dunaji v
Čunove v sobotu 28. augusta 2010. 
V elitnej kategórii na olympijskej
vzdialenosti si prvenstvá medzi mužmi
i ženami vybojovali českí reprezentan-
ti, no nestratili sa ani Bratislavčania -
Tomáš Jurkovič (Traix Triklub FTVŠ
Bratislava) skončil druhý so stratou
jedenástich sekúnd na Zadáka a medzi
ženami bola Barbara Listopadová
(J&T Bratislava) so stratou šiestich
minút na prvú Češku Stonovú. 
Podujatie na čunovskej Divokej vode
sa zapísalo do histórie slovenského
triatlonu hneď dvakrát. Prvýkrát preto,
lebo v rámci Triatlonu pre všetkých sa
premiérovo uskutočnili aj preteky
telesne postihnutých (preteky Nádej
pre postihnutých chorobou sclerosis
multiplex). Druhýkrát  preto, lebo sa na
triatlonových pretekoch na Slovensku
zúčastnilo naraz vyše 400 pretekárov
(pričom doteraz najviac ich bolo menej
ako 300). (pd)

Slovanisti prišli v Senici o tri body,

útočník Jakub Sylvestr je už v Záhrebe

Keby bolo keby, Slovan mohol postúpiť, 

ale rovnako mohol inkasovať aj prídel

FUTBAL
Futbalisti ŠK Slovan si po vypadnu-
tí z Európskej ligy nenapravili chuť
ani v Corgoň lige. V Senici prehrali
2:3 a v tabuľke sú tretí za Trnavou a
za svojím posledným premožiteľom,
ktorý prekvapujúco tróni na čele. V
najvyššej súťaži nasleduje reprezen-
tačná prestávka (už v piatok 3. sep-
tembra hostí Slovensko na Pasien-
koch Macedónsko), po nej zavíta na
Pasienky práve Trnava!
Na šláger kola prišlo v Senici takmer

4000 divákov, ktorí síce videli drama-
tický zápas, ale s množstvom nepres-
ností a chýb. Domáci sa akoby zľakli
svojho súpera, aj dlhej série víťazstiev,
hostia zase ťažko rozhýbavali unavené
nohy po stretnutí v Stuttgarte a násled-
nej ceste domov. 
„Dva góly sme dostali po našich chy-
bách, jeden navyše z jedenástky, hoci
dve sme mohli kopať aj my... V úvode
duelu sme sa ťažšie rozbiehali, hráči
akoby cítili v nohách nahustený pro-
gram. V druhom polčase sme síce

ovládli hru, ale chýbalo nám viac
šťastia. Brankár Putnocký zachytal
výborne v pohári, tam nás podržal,
teraz však akoby spal,“ priznal skla-
maný tréner Jozef Jankech na margo
inkasovaných gólov. 
Belasým na Záhorí chýbal útočník
Jakub Sylvestr, ktorý sa dohodol na
päťročnej zmluve s chorvátskym Dina-
mom Záhreb. V hre o prestup do toho
istého tímu bol aj Kornel Saláta, ten si
však s funkcionármi Dinama netľapol
na podmienkach kontraktu. (mm)

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

FUTBAL
V jednom je futbal spravodlivý -
neplatí v ňom slovíčko keby. Práve to
sa skloňovalo v súvislostí s odvetným
zápasom play-off Európskej ligy VfB
Stuttgart - ŠK Slovan. Fanúšikovia
Slovana budú ešte dlho spomínať na
prvý polčas, kde belasí okrem gólu
dva razy nastrelili brvno a Grendel
vo vyloženej šanci netrafil bránku.
Ešte dlho sa preto omieľalo, keby aspoň
jedna strela mierila o niečo nižšie, keby
sa premenila spomínaná šanca, všetko
mohlo byť iné a Slovan sa mohol tešiť z
postupu. Keby, keby, keby... Na druhej
strane je pravdou, že domáci mali dva-
krát toľko príležitostí (a ešte vyloženej-
šie), že za to, čo pochytal Putnocký, by
si zaslúžil rovno dres Realu, že Nemci
sa niekedy tak ľahko dostávali pred Put-
nockého, až z toho museli byť sami

šokovaní, že keby Slovan neinkasoval v
závere domáceho duelu, v odvete by mu
stačilo hrať 2:2... Futbal sa však nehrá
na keby, a preto, kto je objektívny, musí
uznať, že v sumári dvoch stretnutí bol
Stuttgart predsa len aktívnejší, vypraco-
val si viac šancí, častejšie strieľal a
najmä - dal o gól viac. 
V jednom však slovíčko keby platí.
Keby Breznaník zbytočne nezareagoval
na tvrdý súboj, tak si trúfame predpove-
dať, že Slovan nevypadne. V spomína-
nom úseku hry boli totiž Nemci úplne
na dne. Herne aj psychicky. Nič sa im
nedarilo, diváci už pískali, vpredu ich
strašil Putnocký, vzadu vyrábali jednu
čudnú situáciu za druhou. Vylúčenie,
následný priamy kop a znižujúci gól
však bundesligistu vzkriesili a vyrovna-
nie na konečných 2:2 už bolo len otáz-
kou času.

Belasí teda majú svoje tohtoročné pohá-
rové účinkovanie za sebou a poučení je
niekoľko. Prvé - každý súper je zdola-
teľný, aj ten so slávnou tradíciou (CZ
Belehrad), aj ten z Bundesligy. Druhé -
základom všetkých výkonov musia byť
poriadok a disciplína na ihrisku (zbytoč-
né vylúčenia Dosoudila a Breznaníka).
Tretie - pohár je vždy vrcholom sezóny
a tak k nemu treba aj pristupovať
(nemastný-neslaný domáci duel so
Stuttgartom).
Mladí slovanisti však aspoň privoňali
Európe a určite aj sami vycítili, že táto
šálka kávy je oveľa voňavejšia než
domáca. Ak preto oni nestratia chuť a
majitelia zase zmysel pre zodpovednosť
(vedú predsa najslávnejší slovenský
klub!), o rok môže byť tím z Pasienkov
znovu v hre. Už skúsenejší, poučenejší,
vyzretejší! Dušan Blaško

Zalomil sa vám kľúč?

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE
kľúčové systémy

0905 310 069, 0904 988 220
predajňa, dieľňa:

Púpavova 30a, Karlova ves

Akadémia vzdelávania, 
Gorkého 10, 815 17 Bratislava
02/544 100 25, 0902 930 242, 0902 930 253
info01@aveducation.sk, jazyky.ba@aveducation.sk

www.aveducation.sk
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Harry Potter

zavíta do 

Sadu J. Kráľa
ZÁBAVA
V Sade Janka Kráľa sa v sobotu 4.
septembra 2010 stretnú priatelia a
obdivovatelia sveta fantázie a kniž-
ných či filmových hrdinov.
Od 10.30 h až do večera sa tu stretnú
veľkí aj malí na veľkolepej akcii, kde sa
pre nich otvorí svet poznaný iba z kníh
a z filmov. Stránky Priori-Incatatem.sk,
svet Harryho Pottera a nápadov od spi-
sovateľky J. K. Rowlingovej v spolu-
práci so stránkou Fantasy-Svet.net a s
množstvom organizátorov pripravili
deň, počas ktorého si všetci môžu zasú-
ťažiť, vymeniť si názory, imaginárne sa
stretnúť so svojimi hrdinami, ale aj
vyhrať zaujímavé ceny. (mm)

Vladimír Mišík 

zahrá v Klube 

za Zrkadlom
HUDBA
V Klube za Zrkadlom na Rovnianko-
vej 3 vystúpi 8. septembra 2010 o
20.00 h legendárny český spevák Vla-
dimír Mišík a jeho formácia ETC. 
Vladimír Mišík je osobnosťou českej
rockovej scény, spevák, textár a sklada-
teľ pôsobí na scéne už od šesťdesiatych
rokov minulého storočia. 
Pôsobil vo formáciách Uragán, Mata-
dors, Orchester Pavla Duby, New Force,
Blue Effect, Flamenco a v roku 1974
založil skupinu s názvom názvom ETC,
s ktorou hráva dodnes. (dš)

Maľba na sklo Valérie Z. Benáčkovej 

v Galérii ÚĽUV - neha a pokušenie

Poskytujeme vám:

•  nadštandardnú úroveň štúdia a prakticky zameranú výučbu
•  špičkových odborníkov z praxe a významných zahraničných profesorov
•  moderné vyučovacie priestory, ateliéry a multimediálne štúdiá
•  kreatívny spôsob štúdia a v praxi rešpektované vzdelanie
•  štúdium vybraných predmetov v cudzom jazyku 
•  aktualizáciu študijných programov podľa potrieb praxe
• možnosť ubytovania v novozrekonštruovanom vysokoškolskom internáte

právo
 ekonómia
masmédiá

informatika

Termín prijímacích pohovorov je od 6. do 10. 9. 2010. 

Centrum jazykovej a odbornej prípravy poskytuje ročné 

denné štúdium cudzích jazykov ukončené certifi kátom.

Viac informácií na www.uninova.sk

Bc. Ing. 
PhD.

Bc. Mgr. 
JUDr. 
PhD.

Bc. Bc. Mgr. 
PhD.

právo ekonómia masmédiá informatika

Bratislavská vysoká škola práva je odteraz

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA

NOVÝ akreditovaný študijný program 

POLITOLÓGIA. Otvárame I. aj II. stupeň štúdia. 

Termín podania prihlášok do 31. 8. 2010.

Vzdelanie, ktoré znamená úspech

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
pripravuje od 15. septembra 2010

výtvarné kurzy pre dospelých
Základy kresby / 36 vyučovacích hodín

Základy maľby / 36 vyučovacích hodín

Kombinované techniky / 36 vyučovacích hodín

Portrét / 36 vyučovacích hodín

Lektor: Mgr. Art Zuzana Malénková
Poplatok: 2,30 € jedna vyučovacia hodina, študenti a dôchodcovia 2 €

Kontakt: 0903 767 021, barbora.ruzova@gmail.com
Miesto konania: Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9

VÝSTAVA
V pôvabných dielach Valérie Z.
Benáčkovej, inšpirovaných nielen slo-
venským folklórom, nájdete cestu do
tajov lásky, prírody, ale aj nezmieri-
teľných protikladov. To všetko je
vyjadrené s nehou, porozumením a
silným citom pre umenie. V Galérii
ÚĽUV na Obchodnej ulici 64 na
výstave s názvom Pocta Valérii Z.
Benáčkovej. 
Táto pocta sa skladá ani nie tak autorke
diel, maliarke a talentovanej umelkyni,
ale divákovi, ktorý sa prechádza pome-
dzi jej diela, maľby na skle. Citlivá
výtvarníčka sa prihovára svojmu vní-
mateľovi slovami pretransformovanými
do maľby. Sú to slová jemné, šteklivé,
povzbudzujúce, vtipné a láskavé. Pohla-
dia dušu i oči. Rozosmejú aj pobavia. Z
fotografie a vnímavých očí Valérie
Benáčkovej možno už prečítať životnú
skúsenosť. 

Tá bola veľmi pravdepodobne niekedy
aj ťažká a tvrdá, nezvládnuteľná,
maliarka však zostala nežnou. Pohybuje
sa vo svojom priestore so štetcom
pokrytým morom farieb, ktoré nie je
vždy belasé. Má všetky odtiene farebné-
ho motýľa, ktorý lieta nad krajinou, kde
sa ľudia milujú i nenávidia, navštevujú
aj ohovárajú, pestujú športy, dodržiava-
jú tradície a modlia sa k Všemohúcemu,
prosiac o dobročinnosť. Valéria Benáč-
ková je poetka maľby. Sama recituje
svoju báseň, ktorou sa prihovára
návštevníkom a recituje precízne, s
dôrazom na každé slovo, hlboko a pre-
cítene. 
Jej slová zaznievajú ešte dlho po tom,
ako opustíte výstavnú sieň a poetika jej
obrazov vás prenasleduje i pred spaním,
keď chcete myslieť na pekné veci. Bolo
by naozaj krásne, keby sa jej obrazy
mohli aj snívať. Bol by to farebný sen o
jari, lete i o zime, Noemovej arche,

speve vtáčikov, narodení dieťaťa, stret-
nutí s blízkymi a nad týmto snom by sa
vznášal bielozubý úsmev, ktorým vtláča
Benáčková pečať všetkým svojim
postavičkám.
Maľba na sklo je prvoradým umelec-
kým záujmom maliarky a ako prvá žena
v druhej polovici 20. storočia otvorila
túto dovtedy zatvorenú komnatu starej
techniky sklomaľby. Tomuto druhu
umenia sa venuje dlho a vytrvalo.
Nasledovala svojho manžela a jej život-
ná cesta viedla do Prahy, kde zostala aj
po ovdovení. Jej maľby s rôznorodými
témami od náboženských, vidieckych,
cez jánošíkovské, milostné, prírodné až
po rozprávkové však zasahujú kolorit
každého regiónu. Uplatnia sa v Prahe aj
v Bratislave, nepochybujem, že by doja-
li i honosný New York. Tam až siaha
majsterkina neha, ženskosť a profesio-
nalita. Výstava v Galérii ÚĽUV je do
11. septembra 2010. Dáša Šebanová

Fragile sa opäť

predstavia

na Novej scéne
HUDBA
Divadlo Nová scéna otvorí sezónu 8.
septembra 2010 o 19.00 h koncertom
hudobnej formácie Fragile.
Návštevníkov čaká originálna vokálna
interpretácia známych svetových rock-
pop-džez hitov v zaujímavých a'cappel-
la aranžmánoch. Fragile vystupuje v
zložení Braňo Kostka, Jana Golisová,
Helena Krajčiová, Svetlana Rymaren-
ko, Slavo Košecký, Vilo Csontos a Ka-
mil Mikulčík. (dš)

Romantické

piesne v podaní

študentov
HUDBA
Romantické piesne a árie pre soprán
a mezzosoprán zaznejú 6. septembra
2010 o 18.00 h v Mozartovej sieni Ra-
kúskeho veľvyslanectva na Ventúr-
skej 10.
Interpretmi študentského koncertu budú
Mária Tajtáková, soprán, Silvia Sten-
chláková, mezzosoprán, Viera Kunzo-
vá, klavír. 
Na programe sú napríklad J. Brahms:
pieseň Zigeunerlieder, S. Rachmaninov:
pieseň Nespievaj krásavica, L. Delibes:
pieseň Les filles de Cadix, C. Saint-
Saens: ária Dalily Samson, recherchant
ma présence... Amour! Viens aider ma
faiblesse! z opery Samson a Dalila, V.
Bellini: ária Elvíry Son vergin venzzosa
z opery Puritáni... (dš)
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SOBOTA 4. septembra
� 11.00 - 12.00 - Ľudová hudba Cifra,
altánok, Hviezdoslavovo námestie
� 15.00 - 17.30 - Tanečné združenie
Galthilion, inštrumentálno-vokálny
súbor SoliDeo, Děčín, Súbor starej
hudby Musica Poetica, Trenčín, altánok,
Hviezdoslavovo námestie
� 21.00 - V Brug gách, film, Autokino,
Zlaté piesky

NEDEĽA 5. septembra
� 10.30 - Nedeľné matiné, Fórum mla-
dých talentov, víťazky medzinárodných
klavírnych súťaží, Zuzana Šabíková,
Zuzana Vontorčíková, Krisztina Győpős,
program: J. S. Bach, W.A. Mozart, L. van
Beethoven, F.Chopin, B. Bartók, S. Pro-
kofiev, GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
� 10.30 - Srdiečko na vandrovke, Di-
vadielko Dunajka, Dom kultúry Dúbrav-
ka, Saratovská 2/A

� 15.00 - 19.00 - Letná tančiareň pod
stromami, promenádna hudba, Horáreň
Horský park, Lesná 1

PONDELOK 6. septembra
� 14.00 - V ríši umelcov, kreatívne
podujatie pre žiakov ZŠ, M klub, Rov-
niankova 3
�18.00 - Romantické piesne a árie pre
soprán a mezzosoprán, študentský kon-
cert, Mária Tajtáková, soprán, Silvia
Stenchláková, mezzosoprán, Viera Kun-
zová, klavír, Mozartova sieň Rakúskeho
veľvyslanectva, Ventúrska 10
�18.00 - Klub zdravej výživy, prednáš-
ka, CC centrum, Jiráskova 3
� 19.00 - Záhrada, Hovory o kultúre a
kriku doby, Téma: Divadlo od nuly, so
spisovateľom o divadle, s divadelníkmi o
písaní, M. Ďurčeková, režisérka, J. Lute-
rán, režisér, M. Dacho, dramaturg, D.
Hevier, spisovateľ, koncepcia a modero-
vanie: P. Michalík, V. Dianišková, Pred-
nášková sála Univerzitnej knižnice, Ven-
túrska 11
� 19.00 - Raymond Moody: Existuje
za hranicou života ďalší svet?, prednáš-
ka autora fenomenálnej knihy Život po

živote, Dom odborov Istropolis, Trnav-
ské mýto 1
�20.30 - J. B. Moliére: Zdravý, nemoc-
ný, Leto hereckých osobností, hrajú:
Karel Roden, Jana Krausová, Kryštof
Hádek, Jaromír Nosek, Kristýna Nováko-
vá, nádvorie Bratislavského hradu

UTOROK 7. septembra
�14.00 - 17.00 - Deň otvorených dverí,
prezentácia kurzov, krúžkov a tvorivých
dielní Kultúrnych zariadení Petržalky v
roku 2010/2011, exteriérové podujatie
pre deti, CC centrum Jiráskova 3
� 20.30 - J. B. Moliére: Zdravý, ne-
mocný, Leto hereckých osobností, ná-
dvorie Bratislavského hradu
� 21.00 - Blesk, film, Autokino, Zlaté
piesky

STREDA 8. septembra
� 10.00 - Zlatá brána otvorená, krea-
tívne podujatie pre deti MŠ, M klub,
Rovniankova 3
� 10.30 - Fun for under fives, zábavné
výtvarno-umelecké aktivity venované
anglicky hovoriacim deťom mladším
ako päť rokov, výstavné priestory a tvori-
vá dielňa SNG, Rázusovo nábrežie 2
� 20.00 - Vladimír Mišík & ETC...,
koncert legendárneho českého speváka a
jeho formácie ETC, Klub Za Zrkadlom,
Rovniankova 3
� 20.30 - J. B. Moliére: Zdravý, ne-
mocný, Leto hereckých osobností, ná-
dvorie Bratislavského hradu

ŠTVRTOK 9. septembra
� 10.30 - Fun for under fives, zábavné
výtvarno-umelecké aktivity venované
anglicky hovoriacim deťom mladším
ako päť rokov, výstavné priestory a tvori-
vá dielňa SNG, Rázusovo nábrežie 2
� 14.00 - Na návšteve u babky kore-
nárky, kreatívne podujatie pre žiakov
ZŠ, M klub, Rovniankova 3
� 19.00 - Jiří Suchý, Ivan Vyskočil:
Faust, Margaréta, slúžka a ja, divadlo
Ívery, Školská 14
� 21.00 - South Park: Peklo na zemi,
film, Autokino, Zlaté piesky

PIATOK 10. septembra
� 19.00 - St. Paul's (Knightsbridge)
Festival Choir of London (GB), Jezuit-
ský kostol, Františkánske námestie, vstup
voľný

VÝSTAVY
�Veľkí Česi malými očami, Úsek lite-
ratúry pre deti a mládež, Kapucínska 3,
potrvá do 30. septembra

� Rozdelené - zjednotené, Europe
Work in Progress, výstava fotografií,
Rakúske kultúrne fórum, Zelená 7,
potrvá do 29. októbra
� Ladislav Čarný: Súvislosti a rozpo-
ry, inštalácie, objekty, obrazy, Dom ume-
nia, Námestie SNP 12, potrvá do 26. sep-
tembra
� Peter Kalmus: Dielo, Dom umenia,
Námestie SNP 12, potrvá do 26. sep-
tembra
�Otis Laubert: Zvláštny výber, výsta-
va bez občerstvenia, Dom umenia,
Námestie SNP 12, potrvá do 26. sep-
tembra
� Dušan Junek: 45 Fortyfive, výstava
grafického dizajnéra, Výstavný a infor-
mačný bod SCD, Galéria Satelit, Dobro-
vičova 3, potrvá do 26. septembra
� Eva Masaryková a Maťo Kubina:
Inside down, Galéria enter, Panenská 32,
potrvá do 12. septembra
� Martin Srb: Ako sa robí známka,
Martin Srb patrí do okruhu svetoznámej
českej ryteckej školy, Galéria TY-
PO&ARS, Roľnícka 349, Vajnory, verni-
sáž 4. septembra 2010 o 16.00 h, potrvá
do 20. novembra 2010.
�Život reči, interaktívna výstava zame-
raná na rozvoj jazykových a komunikač-
ných zručností mládeže a širšej verejnos-
ti, SNM, Múzeum kultúry Chorvátov na
Slovensku, Istrijská 68, Devínska Nová
Ves, potrvá do 30. septembra
� Posolstvo z Jeruzalema, Avi Biran -
judaiká, dizajn a užitkové umenie, Avra-
ham Borshevsky - judaiká a hebrejské
písmo, SNM, Múzeum židovskej kultú-
ry, Zsigrayova kúria, Židovská ul. 17,
potrvá do 30. septembra
�Skalné umenie strednej Ázie - Stopy
nomádskeho života vo fotografii, vý-
stava fotografií Pavla Lisého, ktoré
vytvoril na svojich cestách po Kirgizku a
Uzbekistane, SNM, Prírodovedné mú-
zeum, Vajanského nábrežie 2, potrvá do
30. septembra

� Mladá slovenská maľba - výber z
akvizícií GMB v rokoch 2006 - 2010,
GMB, Pálffyho palác, Panská 19, potrvá
do 24. septembra
� Objavy Bibiany, k 20. narodeninám,
Bibiana, Panská 41, do 24. októbra

� Juraj Bartusz: gestá / body / sekun-
dy, SNG Esterházyho palác, Nám. Ľ.
Štúra 4, potrvá do 31. októbra
�Na návšteve, Kabinet umenia 20. sto-
ročia, Manet, Rodin, Warhol a ďalší zo
zbierok SNG, SNG, Vodné kasárne,
Rázusovo nábrežie 2, potrvá do 12. sep-
tembra 
� Rasťo Trizma: Biele, výber sadro-
vých plastík a bronzových búst, Galéria
SPP, Mlynské nivy 44/c, potrvá do 3.
septembra
�Monogramista T.D / Tomáš Džadoň:
Máš na míň!, výstavný projekt v troch
dejstvách, Krokus Galéria, Nám. 1. mája
3, potrvá do 1. októbra
� Dračou stopou, výstava približuje
podoby draka, Bibiana, Panská 41,
potrvá do 26. septembra
� Mexiko dnes, zo súčasnej mexickej
fotografie, Stredoeurópsky dom fotogra-
fie, Prepoštská 4, potrvá do 5. septembra
� Malí dospelí, fotografie Anny Sklad-
mann, Dvorana MK CR SR, Námestie
SNP 33, potrvá do 3. septembra 
� Nekonečný okamih pred mojím
koncom, Mira Gáberová, Katarína Mor-
háčová, Katarína Poliačiková, Galéria
Cypriána Majerníka, Zichyho palác,
Ventúrska 9, potrvá do 8. septembra
� Insita 2010, 9. ročník medzinárodného
Trienále insitného umenia, SNG, Ester-
házyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4,
potrvá do 26. septembra
�Tamara Klimová, obrazy, Art Galle-
ry Devín, Brigádnická 27, potrvá do 5.
septembra
�Turci na Slovensku, turecké pamiatky
v zbierkach múzeí na Slovensku pribli-
žujú vyše 150-ročnú históriu Turkov na
Slovensku, SNM, Vajanského nábrežie,
potrvá do 5. septembra
�Cesty slovenskej knihy - Od progla-
su k postmoderne, pohľad na vývoj slo-
venskej knižnej kultúry od jej počiatkov
až po súčasnosť, SNM, Vajanského
nábrežie 2, potrvá do 12. septembra
� Modrá kniha rozprávok, ilustrácie
A. Brunovského, pri príležitosti vydania
novej poštovej známky, GMB, Pálffyho
palác, Panská 19, potrvá do 12. sep-
tembra
� Ars Liturgica - Zlatníctvo v služ-
bách liturgie, v rámci Roka kresťanskej
kultúry 2010, prezentuje sakrálne kleno-
ty používané pri liturgii, Klenotnica Bra-
tislavského hradu, potrvá do 30. apríla
2011 

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

vyjdú opäť o týždeň

9. septembra 2010

Trieda GLK už od:  

34 629,00 € 

Trieda M už od:  

54 442,50 € 

Trieda C T-Model už od:  

32 308,50 € 

Trieda C už od:  

30 553,25 € 

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.:02-4929 4555, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska 7, Tel.:02-4929 4399, E-mail: lamac@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, s.r.o. Panónska cesta 31, Tel.:02-6829 4111, E-mail:panonska@motor-car.sk

Oslavujte s nami
 Pri príležitosti nášho 20-ročného pôsobenia na slovenskom trhu sme pre vás pripravili 
možnosť výberu dvoch z troch zvýhodnení v kombinácii, ktorá vám bude najviac vyhovovať: 

 Nulové navýšenie*, akontácia od 20%,   

 Nulové poistenie (Povinné zmluvné poistenie + KASKO)

 Nulový balík 
zvolenej výbavy až do výšky 3 110 EUR**

 Navyše získate 6 rokov alebo 160 000 km servis v cene vozidla ako i množstvo ďalších 
výhod. Informujte sa u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu značky Mercedes-Benz 
na Slovensku alebo na www.mercedes-benz.sk a www.mbfs.sk.

Mercedes-Benz Financial
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* V prípade, ak si zákazník vyberie vrámci dvoch výhod lízing 
cez spoločnosť MBFS, bude mu táto účtovať 1% spracovateľský 
poplatok. ** Balík výbavy je možné k vozidlu poskytnúť len 
v prípade, ak si zákaznik nevyberie lízing alebo poistenie v akcii. 
Balíky sú platné od 22. 7. 2010 do 31. 10. 2010 pre triedu 
C, C T-Model, GLK a ML bez obmedzenia motorizácie. Nulový 
balík zvolenej výbavy platí do výšky1 999 EUR pre triedu C, 
C T-Model a GLK. Pre triedu M platí do výšky 3 110 EUR.
• Akcia neplatí na už zľavnené skladové ani akciové vozidlá.
• Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Kombinovaná spotreba (l/100km):trieda  M 9,1 – 16,5; GLK 6,1 - 10,8; C 5,4 - 13,7; C T-Model: 5,8 - 13,9 Emisie CO2 (kombinované, g/km): trieda M 239 – 392; GLK 160 – 251; C 141 - 326; C T-Model: 153 - 331


