
O novom všeobecne záväznom na-
riadení staromestskej samosprávy,
ktoré prináša pravidlá, týkajúce sa
umiestňovania reklamných, propa-
gačných a informačných zariadení
na území Starého Mesta, sme sa
pozhovárali s jedným z predkladate-
ľov nariadenia, miestnym poslan-
com Jánom MACKOVIČOM.
- Účelom tohto nariadenia je odstrániť,
respektíve regulovať rozmiestňovanie
reklám aj vzhľadom na to, že ich je
veľa. Reklamy ovplyvňujú životné
prostredie, navyše aj architektúra sa
stáva často nosičom reklám a potom
nedotvára prostredie. Ľudia sú rekla-
mou atakovaní zo všetkých strán a
podľa môjho názoru bol tento stav už
neúnosný. Reklamy by jednoducho
nemali obťažovať obyvateľov.
Čím sa riadila mestská časť doteraz
pri povoľovaní reklám?
- Napríklad existuje vyhláška, ktorou

sa vykonáva stavebný zákon. Tá hovo-
rí o tom, že na fasádach objektov sa
nesmú umiestňovať také reklamy,
ktoré by narúšali ich členenie, alebo
prekrývali nejaké výtvarné prvky. Pra-
covníci stavebného úradu to často
veľmi ťažko vedeli posúdiť. Práve
preto nové nariadenie presne upravuje
a reguluje rozmiestňovanie takých
reklám.
V nariadení ste rozlíšili pravidlá
umiestňovania podľa územia...
- Rozlišujeme tri územia mestskej časti
Starého Mesta. Jedným z nich je
pamiatková rezervácia, kde sa reklam-
né zariadenia umiestňovať nemajú.
Potom je územie pamiatkovej zóny, v
ktorej je možné rozmiestňovať tzv.
citylighty a malé bilbordy, ale za urči-
tých podmienok. Na ostatnom území

sa môžu umiestňovať bilbordy s roz-
mermi približne päť krát dva metre.
Územie sme teda rozčlenili podľa dôle-
žitosti a atraktivity a v súlade s pamiat-
kovou ochranou.
Ktoré existujúce reklamné zariade-
nia musia zmiznúť a dokedy a ktoré
môžu zostať?
- Do konca tohto roka by mali byť
odstránené reklamné zariadenia, ktoré
nemajú povolenie, a teda boli urobené
na čierno - a sú v rozpore s novým
všeobecne záväzným nariadením. Tie,
ktoré boli povolené, a sú aj reklamné
zariadenia na dobu určitú, povedzme
na dva roky, tak tie tam môžu zostať na
čas tohto povolenia. Potom sa ich
umiestnenie bude posudzovať podľa
nového všeobecne záväzného nariade-
nia o umiestňovaní reklamných, propa-
gačných a informačných zariadení na
území Starého Mesta.

Zhováral sa Robert Lattacher
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DPB pripravuje

súťaž na opravu

a údržbu za 147

miliónov eur
BRATISLAVA
Verejnú súťaž na poskytovanie kom-
plexných služieb pri opravách a
údržbe dopravných prostriedkov
pripravuje Dopravný podnik Brati-
slava, a. s. Predpokladaná cena
zákazky má byť 147 miliónov eur
bez DPH. 
V predbežnom oznámení vo Vestníku
verejného obstarávania by mala byť
zmluva na uvedené služby uzatvorená
na neurčito. Súčasťou zákazky má
byť dodávka náhradných dielcov,
poskytovanie asistenčných služieb na
linkách prepravcu, prevzatie a odo-
vzdanie vozidla v depách dopravného
podniku, ako aj komisionálny predaj
náhradných dielcov vo vlastníctve
spoločnosti.
Dopravný podnik Bratislava je zapí-
saný v Obchodnom registri SR od 20.
apríla 1994 a eviduje základné imanie
vo výške 33 193,91 eura. Prevádzku-
je autobusové, električkové a trolej-
busové linky mestskej hromadnej do-
pravy v meste. Robí aj vnútroštátnu a
medzinárodnú nepravidelnú autobu-
sovú dopravu. (brn)

Za neodhrnuté

chodníky už

pokuty nebudú
STARÉ MESTO
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Staré Mesto prijalo všeobecne záväz-
né nariadene o dodržiavaní čistoty a
poriadku na území mestskej časti.
Na návrh poslancov Mariána Procház-
ku a Radoslava Števčíka z neho vypus-
tili ustanovenie o povinnosti vlastníkov
nehnuteľností čistiť aj priľahlé obecné
chodníky. Obaja sa totiž už dlhšie usi-
lujú o zmenu cestného zákona, ktorý
ukladá povinnosť vlastníkom nehnu-
teľností starať sa aj o čistotu priľahlých
obecných chodníkov, čo považujú za
protiústavné.
V praxi to znamená, že Staromešťania
už nebudú môcť byť pokutovaní, ak
neočistia chodník, či v zime z neho
včas neodhrnú sneh. Pokuty za neodhr-
nutý sneh dávala mestská polícia.
Keďže však cestný zákon stále platí, na
vlastníkoch priľahlých nehnuteľností
zostáva zodpovednosť za schodnosť
chodníkov, aj za škody, ktoré by vznik-
li v dôsledku znečistenia, poľadovice
alebo snehu.
Rovnaký problém v Českej republike
pred dvoma rokmi vyriešili zmenou
cestného zákona, keď povinnosť zabez-
pečiť schodnosť chodníkov prešla na
obce ako ich majiteľov. (brn)
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STARÉ MESTO
Nová zastávka električiek VAZOVO-
VA pred Daňovým úradom Bratisla-
va 1 v smere do centra vznikla
namiesto starých zastávok na Radlin-
ského a Vazovovej ulici. 
K zlúčenej zastávke je však zatiaľ veľa
výhrad cestujúcich. Podľa jedného z
čitateľov jej zriadenie nemôže spočívať
len v namaľovaní žltého vodorovného
značenia. Zastávka je totiž po daždi plná
vody, keďže z krajnice cesty neodteká a
cestujúci ju musia preskakovať. Navyše
priechod pre chodcov je od zastávky
ďaleko, a tak si ľudia nebezpečne skra-
cujú cestu pomedzi električky a autá.

Nové sklenené prístrešky zrušenej
zastávky MHD na Radlinského ulici
zostali napospas parkujúcim autám
namiesto toho, aby slúžili cestujúcim.
Ďalší čitateľ Karol Kubala okrem iného
upozornil, že zastávky, kde chodec vstu-
puje a vystupuje do vozovky, sú pova-
žované za nebezpečné. Pripojil vlastnú
skúsenosť, podľa ktorej mnohí motoris-
ti vystupujúcich chodcov nerešpektujú a
predierajú sa pomedzi nimi.
„V piatok, dokonca pred mojimi očami,
auto zrazilo ženu priamo na žltej čiare.
Našťastie sa jej nič nestalo, lebo vodič
už takmer stál. Bola v šoku a mokrá,
lebo spadla do kaluže,“ napísal K.

Kubala. Kompetentných vyzýva, aby
vyriešili ochranu chodcov - spomaľova-
čom alebo výstražným svetelným sig-
nálom.
Rodiny Karasová a Riedlová zase napí-
sali, ako si pri každodenných skúsenos-
tiach uvedomujú, že pôvodná zastávka
na Vazovovej chýba. „Od Legionárskej
po Vazovovu pred daňovým úradom je
príliš veľká vzdialenosť. Ľudia navyše
často navštevujú úrad práce a teraz to
majú oveľa ďalej,“ uviedli.
Mesto informovalo, že zrušená zastávka
na Vazovovej by mala byť obnovená. Z
dopravného podniku upresnili, že sa tak
stane 4. októbra 2010. (rob)

Zastávku na Vazovovej opäť obnovia
Cestujúci pri nástupe a výstupe na Vazovovej si musia dávať pozor na autá. FOTO - Robert Lattacher

Vonkajšia reklama už dostala pravidlá

Staromestskí

poslanci prijali

pre vonkajšiu

reklamu limity
STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava - Staré
Mesto ako prvá mestská časť prijala
všeobecne záväzné nariadenie, ktorý
stanovuje pravidlá o umiestňovaní
reklamných, propagačných a infor-
mačných zariadení na území mest-
skej časti.
Nariadenie pripravili starosta mest-
skej časti Andrej Petrek spoločne s
poslancami Jánom Mackovičom a
Radoslavom Števčíkom. Úlohou na-
riadenia je regulovať nielen umiestňo-
vanie reklamných, propagačných a
informačných zariadení pevne spoje-
ných s nehnuteľnosťou, ale tiež voľne
stojacich zariadení. Miera regulácie
závisí od lokality. Napríklad v pamiat-
kovej rezervácii je vonkajšia reklama
celkom zakázaná, propagačné a infor-
mačné zariadenia môžu byť umiestne-
né len v presne špecifikovaných prí-
padoch.
V pamiatkovej zóne môže byť reklam-
né, propagačné alebo informačné zaria-
denie maximálne 3 metre široké a 2,3
metra vysoké, nesmie prekrývať okná a
tvaroslovné prvky fasády, nesmie byť
umiestnené na plotoch, s výnimkou
oplotení stavenísk.
Ako zdôraznil starosta Andrej Petrek,
autori návrhu nariadenia využili skúse-
nosti z iných slovenských miest, kde sa
takéto nariadenie stretli s protestmi pro-
kuratúry. „Staromestské nariadenie ne-
upravuje režim vydávania povolení, ako
to bolo v niektorých slovenských mes-
tách. To rieši stavebný zákon. Naše
nariadenie má zaviesť reguláciu tam,
kde doposiaľ absentovala,“ zdôraznil A.
Petrek. Verí, že schválená právna úpra-
va sa stane inšpiráciou aj pre ostatné
mestské časti a obce na Slovensku,
ktoré majú problém s vonkajšou rekla-
mou. (brn)

Na referendum

prišla tretina

Bratislavčanov 
BRATISLAVA
Sobotňajšie referendum o poslanec-
kej imunite, koncesionárskych po-
platkoch či znížení počtu poslancov
bolo neplatné. Celková účasť na
referende bola 22,84 percenta.
V Bratislavskom kraji dosiahla účasť
28,61 percenta, čo znamenalo najviac
zo všetkých krajov. Vo volebnom ob-
vode Bratislava sa na referende zúčast-
nilo 29,22 percenta hlasujúcich. Z cel-
kových 379 145 občanov zapísaných v
Bratislave vo voličských zoznamoch
hlasovalo 110 813 občanov. (brn)



STARÉ MESTO
Nelegálnemu parkovaniu pred kosto-
lom Blumentál a na rohu Blumentál-
skej a Májkovej ulice je koniec. Vjaz-
du áut na chodník už bránia liatino-
vé stĺpiky, ktoré tam nedávno osadila
staromestská miestna samospráva.
Na bezohľadné parkovanie vozidiel na
Floriánskom námestí pred kostolom
Blumentál a na rohu Blumentálskej a
Májkovej ulice upozorňovali Brati-
slavské noviny už dávnejšie. Bez-
ohľadní vodiči tam neraz zaplnili celý
chodník a chodci sa museli pomedzi
autá doslova predierať. Staré Mesto
tam však nedávno osadilo zábrany aj
preto, lebo Blumentálska ulica je sú-
časťou novej parkovacej oblasti. 
Podľa starostu Starého Mesta Andreja
Petreka mestská časť na tejto ulici osa-
dila zvislé dopravné značky a dala uro-
biť aj vodorovné dopravné značenie v
súlade s novelou zákona o cestnej pre-
mávke a vyhláškou č. 9/2009. Až do
vyznačenia parkovacích boxov bolo
parkovanie v tejto lokalite neúnosné a
chaotické. Autá z celého Slovenska
neraz parkovali na chodníkoch, ale aj
na tráve. „Autá stáli aj na chodníku
pred kostolom Blumentál. Osadením
stĺpikov sme to znemožnili, chodník
tak odteraz patrí výlučne chodcom,“
uviedol starosta A. Petrek. 
Farníci, ktorí prichádzajú do blumen-
tálskeho kostola a nie sú z okolia ani zo
Starého Mesta, môžu zaparkovať na
voľných - neprekrížených parkovacích
miestach na začiatku Blumentálskej -
hneď pri dvoch boxoch taxislužby je
15 voľných parkovacích boxov pre

návštevníkov mestskej časti. Na dru-
hom konci Blumentálskej ulice je taký-
chto parkovacích miest až 42. Staro-
mestskí vodiči by s parkovaním pro-
blém mať nemali.
Ďalšia možnosť parkovať je na Radlin-

ského ulici vedľa kostola, kde autá
môžu stáť čiastočne na chodníku.
Zaparkovať je možné aj na platených
parkoviskách na Americkom a Florián-
skom námestí. Robert Lattacher

FOTO - pol, rob
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Primátorom
len za zásluhy
sa byť nepatrí
Napriek tomu, že ešte zostáva dosť
času do podania kandidátnych listín
pre novembrové voľby primátora
mesta, starostov mestských častí a
poslancov mestského a miestnych
zastupiteľstiev, začínajú sa stále jas-
nejšie rysovať kontúry volebných
súbojov na úrovni mesta a v jednotli-
vých častiach Bratislavy.
Napriek tomu, že komunálne voľby v
Bratislave už nie sú len vecou politic-
kých strán, bolo zaujímavé sledovať
trápenie vládnych strán, ktoré by chce-
li v Bratislave vládnuť aj ďalšie štyri
roky, len sa akosi nevedeli dohodnúť.
Najmä ak hlavné slovo v rodiacej sa
volebnej koalícii má najsilnejšia vlád-
na strana, ktorá po personálnej „očis-
te“ spred dvoch rokov zostala v Brati-
slave pochudnutá.
A keď nie je dosť kádrov, siahajú poli-
tické strany tradične v špajzi na najvyš-
šiu policu. A tak nielen v Bratislave
dochádza k zaujímavému javu, ktorý
môže vyvolávať len údiv. Politické stra-
ny nasadzujú do boja o primátorské a
starostovské kreslá vyslúžilých minis-
trov, poslancov, diplomatov, hercov.
Akoby nebolo pre nich dosť práce v
parlamente, oni poslušne plnia straníc-
ke príkazy a idú pre stranu a vládu
vybojovať aj kreslá na magistráte a
radniciach.
Spôsob, akým politické strany pristu-
pujú ku komunálnym voľbách je uráža-
júci. Namiesto toho, aby do obecných
samospráv kandidovali prirodzených
lídrov domu, ulice či štvrte, nominujú
vyslúžilých politikov, ktorí možno už
nestačia  na veľkú politiku, no zaslúžili
by si nejaké to teplé miestečko. Táto
bohorovnosť politických centrál para-
doxne vytvára priestor pre nezávislé
osobnosti, ktoré síce nemajú stranícke
pečiatky, ale majú podporu susedov z
domu či ulice.
Na mená kandidátov na primátora, sta-
rostov a poslancov si ešte pár dní poč-
káme. Už teraz je však jasné, že politic-
ké strany bratislavských voličov ne-
prekvapia. Pred dvanástimi rokmi vnú-
tili Bratislavčanom vyslúžilého premié-
ra, teraz to má byť vyslúžilý minister a
vyslúžilá herečka. Radoslav Števčík

Na chodníku pred kostolom Blumentál

sa už neparkuje, pomohli nové stĺpiky

Trh v tržnici

chce Staré Mesto

aj mestskí radní
STARÉ MESTO
Staromestské miestne zastupiteľstvo
v utorok 14. septembra 2010 podpori-
lo obnovenie pôvodnej funkcie Starej
tržnice, pre ktorú bola pred 100
rokmi postavená a pred jedenástimi
rokmi ju zrekonštruovali.
Staromestskí poslanci schválili uznese-
nie, ktoré pripravili poslanci Štefan
Holčík a Radoslav Števčík a spolu s
nimi na rokovanie predložili poslanci
Ján Mackovič, Peter Smrek, Peter
Tatár, Soňa Párnická, Kamil Procházka
a Peter Osuský.
Staromestskí poslanci podporili v Starej
tržnici obnovenie verejného mestského
trhu s celoročnou prevádzkou a ponu-
kou poľnohospodárskych a potravinár-
skych výrobkov pre obyvateľov Starého
Mesta a Bratislavy. Súčasne vyzvali
mestských poslancov, aby pri rozhodo-
vaní o ďalšom využití Starej tržnice 30.
septembra 2010 podporili obnovenie je
pôvodnej funkcie.
Stará tržnica s obnovenou funkciou
mestského trhu by podľa nich uspokoji-
la požiadavky obyvateľov Starého
Mesta na trh s dostupnou ponukou se-
zónnych poľnohospodárskych a potra-
vinárskych výrobkov producentov z
Bratislavy a blízkeho okolia, ale aj zo
susedných rakúskych a maďarských
obcí. „Starú tržnicu ako verejný mest-
ský trh by malo prevádzkovať mesto
prostredníctvom príslušného oddelenia
magistrátu, pričom prevádzka by mala
byť samofinancovateľná, bez nárokov
na rozpočet mesta,“ uviedol R. Števčík.
Myšlienku obnovy pôvodnej funkcie
Starej tržnice podporili aj primátor aj
Mestská rada, ktorá 16. septembra 2010
schválila návrh budúceho využitia Starej
tržnice predložený mestskými poslanca-
mi Helenou Doktorovovou a Štefanom
Holčíkom. „Cieľom je vniesť do tržnice
a na námestie pred ňou život a dyna-
miku, a to nielen pre vyvolených, ktorí si
zaplatia vysoké vstupné na super akciu,
ale pre všetkých obyvateľov a náv-
števníkov mesta. Navrhujeme ponechať
tržnici jej pôvodnú funkciu, ale využívať
ju moderným spôsobom. Tržnica má
poskytnúť možnosť nielen nakúpiť kva-
litné potraviny a drobné služby, ale aj
príležitosť na kulinárske a gastronomic-
ké zážitky,“ uviedla H. Doktorovová.
V tržnici by podľa ich návrhu mal byť
predaj zeleniny, ovocia, potravín, ako sú
syry, mäsové výrobky, víno, olivy, cu-
krovinky, čokoláda, káva, čaj, biopotra-
viny, čerstvý chlieb, pečivo, med, bylin-
ky, orechy, gaštany, ale aj kvety, noviny,
drobné darčeky či stánok Dopravného
podniku Bratislava.
„Za dôležitú považujeme možnosť vy-
užiť aj atraktívny priestor námestia pred
tržnicou. Môžu sa tu konať mnohé z
podujatí, ktoré sú už obľúbené ako tra-
dičný Festival frankovky, Sviatok mla-
dého vína, prezentácie vín z rôznych
mestských častí, sviatok sv. Vavrinca,
ale dá sa organizovať aj množstvo
nových podujatí zážitkovej gastronó-
mie,“ prezradila Helena Doktorovová.
Na rokovaní Mestskej rady za tento
návrh hlasovalo 19 radných z 20 prí-
tomných. Jeden sa zdržal, ten totiž pre-
sadzuje premenu Starej tržnice na tzv.
kunsthalu. Mestské zastupiteľstvo bude
o návrhu budúceho využitia Starej tržni-
ce rozhodovať vo štvrtok 30. septembra
2010. (brn)

PETRŽALKA
S výstavbou obytného domu a ďalších
budov v okolí dostihovej dráhy nesú-
hlasia mnohí obyvatelia Kutlíkovej
ulice. Proti snahe o zmenu územného
plánu, ktorá by dovolila väčšiu
výstavbu bojujú petíciou.
Obyvatelia z Kutlíkovej ulice sa obrátili
aj na primátora a mestské zastupiteľstvo.
Žiadajú, aby bol zachovaný súčasný
územný plán v tejto lokalite, aby nebola
povolená iná výstavba ako v medziach
pôvodného zámeru, na základe ktorého
došlo k predaju pozemkov. Chcú, aby
bola prešetrená aj vhodnosť a zákonnosť
predaja podzemkov investorovi. V opač-
nom prípade žiadajú, aby ich mesto
odkúpilo späť do svojho vlastníctva.
Mesto žiadajú, aby trvalo na prepracova-
ní urbanistickej štúdie Mestského leso-
parku Draždiak a rozšírilo plochu leso-
parku aj o tieto pozemky.
V petícii vyjadrujú obyvatelia Kutlíko-
vej ulice pochybnosť nad transparent-

nosťou predaja pozemkov investorovi a
o primeranosti kúpnej ceny. Ďalej pova-
žujú predaj časti oplotených nádvorí so
zeleňou, o ktoré sa roky starali a užívali
ich, za neodôvodnené uprednostnenie
developerov na úkor občanov mesta.
Prípadnú zmenu územného plánu podľa
návrhu investora považujú za nevhodnú,
pretože ide o zelenú a tichú lokalitu. 
Investorom projektu na Kutlíkovej ulici
je spoločnosť Imagine Development. Tá
tvrdí, že na pôvodný zámer z roku 2007,
v ktorom sa hovorilo o štvorpodlažnej
bytovke, bola schválená cena 132,77 eur
(4000 Sk) za štvorcový meter pozemku.
Cena bola príliš vysoká a znamenala by
výrazné predraženie ceny pozemku na
jeden byt, a to až na vyše 66-tisíc eur (2
milióny Sk). 
Investor sa preto rozhodol ísť cestou
zmeny územného plánu. Tá by spočíva-
la v návrate k územiu, ktoré by bolo cha-
rakterizované ako rozvojové. Zeleň,
ktorá tvorí tridsať percent pozemkov, má

byť podľa investora zachovaná a preme-
nená na park. Investor sa ďalej zaviazal,
že vybuduje dve detské ihriská, obnoví
viac ako 200-metrový úsek prístupovej
cesty, križovatku atď. 
Zámerom je vybudovať 150 bytov v
šesťpodlažnej budove, firemné kancelá-
rie a byty v päťpodlažnom objekte a jed-
nopodlažnú budovu, ktorá má slúžiť ako
ateliér nábytku. Investor tvrdí, že iniciá-
tori, ktorí stáli za vznikom občianskej
iniciatívy, používajú na dosiahnutie svo-
jich cieľov celé spektrum prostriedkov
od zavádzania až po nezákonné.
„Napríklad v podobe zápisu vecného
bremena, bez nášho vedomia, na jeden z
našich pozemkov. Zápis, ktorý nám ne-
umožňoval žiadne využitie pozemku a
ktorý bol po temer roku odstránený z
nášho Listu vlastníctva po proteste pro-
kurátora. Ich hlavným cieľom je podľa
našej mienky to, aby v území nikto
okrem nich stavať nemohol,“ dodal
konateľ spoločnosti. (rob)

Obyvateľom na Kutlíkovej ulici prekáža

plánovaná výstavba pri dostihovej dráhe

prijme ľudí

na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti

Ružinov
Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk
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Už aj na Námestí Ľ. Štúra parkujú autá,

blokujú chodcov a ničia drobnú dlažbu

Priechod

na Rusovskej

je bezpečnejší
PETRŽALKA
Na Rusovskej ceste pribudlo bez-
pečnostné osvetlenie priechodu pre
chodcov. Priamo do povrchu
vozovky sú pred vodorovným
dopravným značením namontova-
né signálne svietidlá, ktoré nepretr-
žite blikajú.
Novú technológiu na priechode pre
chodcov na Rusovskej ceste dodala
spoločnosť Konex elektro, s.  r.  o.,
ktorá ju odovzdala hlavnému mestu za
symbolické jedno euro. Zariadenie má
prispieť k bezpečnosti chodcov, ale aj
vodičov. Osvetlenie priechodu je jedno
z trvalých opatrení, ktorým hlavné
mesto prispieva k tohtoročnému
Európskemu týždňu mobility. 
Optické vodiace systémy slúžia na
priechodoch pre chodcov, kruhových
objazdoch alebo dopravných ostrovče-
koch na výrazne lepšie rozpoznávanie
priebehu jazdnej dráhy. Predovšetkým
pri zhoršenej viditeľnosti, v zlom poča-
sí, v noci alebo aj cez deň prispievajú
signalizačné jednotky k bezpečnosti na
cestách. Jas emitovaného svetla LED
môže riadiť a nastavovať riadiaca jed-
notka. Cena projektu na Rusovskej
ceste je 7300 eur bez DPH. (brn)

Nebezpečný

odpad odvezú

na dvakrát
BRATISLAVA
Hlavné mesto SR v spolupráci s
mestskou časťou Staré Mesto pri-
pravilo na september a október
zber domového odpadu s obsahom
škodlivín. 
Zber sa uskutoční v dvoch termínoch -
v sobotu 25. septembra 2010 od 8.30
do 10.30 h na rohu ulíc Kýčerského - J.
Kronera a v sobotu 23. októbra od 8.30
h do 10.30 h na spevnenej ploche na
Lovinského ul. č. 35.
„Na týchto miestach bude pristavené
vozidlo, pri ktorom pracovníci povere-
nej spoločnosti preberú od každého
občana (fyzickej osoby - nepodnikate-
ľa) domový odpad so zložkami škodli-
vín maximálne do 5 kilogramov. Ide
napríklad o staré náterové hmoty,
odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje
a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky
a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené
zariadenia obsahujúce chlórfluorované
uhľovodíky, vyradené elektrické a
elektronické zariadenie. Odovzdané
odpady musia byť v pevných uzavre-
tých obaloch,“ zdôraznila hovorkyňa
staromestskej samosprávy Alena
Kopřivová. (mm)

Koruna bude

vystavená 

v katedrále
STARÉ MESTO 
V pondelok 27. septembra 2010 od
15.00 h vystavia v priestoroch Kate-
drály svätého Martina zrenovovanú
repliku uhorskej koruny, ktorá bola
dočasne zložená z hrotu chrámovej
veže v rámci rekonštrukcie jej poško-
deného krovu. Koruna bude vystave-
ná približne týždeň.
Súčasťou výstavy bude aj expozícia
dokumentov nájdených v korune a foto-
dokumentácie z priebehu reštaurátor-
ských prác. 
V rámci rekonštrukcie na veži Katedrá-
ly svätého Martina sňali v auguste reš-
taurátori z hrotu veže pozlátenú korunu.
Náročný manéver sa začal vyzdvihnu-
tím koruny z hrotu veže a pokračoval jej
spustením pomocou horolezcov, z kto-
rých jeden korunu počas operácie istil. 
Naposledy bola koruna z veže spustená
v roku 1905 a pozlátená v dielňach zlat-
níckej firmy Mórica Weinstabla, potom
s veľkým úspechom vystavená v dóme
v auguste toho istého roka. (sita)

V ponuke budú 

aj zločinci, súdy

či popravy 
BRATISLAVA
V súvislosti s tohtoročnými oslavami
Svetového dňa cestovného ruchu,
ktorý bude 27. septembra, pripravi-
lo Bratislavské kultúrne a informač-
né stredisko (BKIS) niekoľko podu-
jatí. Podujatia sa začali 22. septemb-
ra 2010.
Hlavný program osláv majú dotvoriť
bezplatné tematické prehliadky zame-
rané na spoznávanie histórie Bratisla-
vy, ktoré budú počas víkendových dní
25. a 26. septembra. 
Milovníci histórie si zase prídu na
svoje počas tematickej prehliadky pod
názvom Veľké lásky Bratislavy, ktorá
bude takisto 25. a 26. septembra. Do-
zvedia sa napríklad o slávnych pároch
alebo mileneckých dvojiciach v histórii
Bratislavy. 
V rovnaké dni je na programe aj pre-
hliadka týkajúca sa stredovekých zloči-
nov a trestov v hlavnom meste. Pre-
hliadka priblíži miesta súdenia, popráv
a spôsoby, akým sa robili. (rob)

STARÉ MESTO
Na Obchodnej ulici pribudne namies-
to pôvodného domu nový objekt a má
slúžiť ako obchodný dom. Polyfunk-
čnú budovu stavia investor Schön-
dorf, s. r. o., a súhlasné stanovisko
dostal od mesta v máji 2009.
Podľa dokumentácie, ktorú investor
mestu predložil, ide o rekonštrukciu
existujúcich budov na Obchodnej ulici
26 a 28, z ktorých vznikne jeden
objekt. Pôvodné domy mali pivnicu,
prvé poschodie s podkrovím a v dru-
hom prípade dve poschodia s podkro-
vím. Nový objekt má mať jedno pod-
zemné podlažie z ulice a z dvora. Juho-
západné krídlo dosiahne výšku troch
nadzemných podlaží s plochou stre-
chou. Severovýchodné krídlo, oriento-
vané do dvora by malo mať dve nad-
zemné podlažia a tzv. pultovú strechu.
Medzi krídlami dvora vznikne na úrov-
ni prvého a druhého poschodia átrium.
Podľa územného plánu mesta ide v prí-
pade Obchodnej ulice o funkčné využi-
tie územia pre konkrétne parcely -
zmiešané územia bývania a občianskej
vybavenosti. Ide o plochy slúžiace pre-
dovšetkým na umiestnenie polyfunk-

čných objektov bývania a občianskej
vybavenosti v zónach celomestského a
nadmestského významu. V podmien-
kach súhlasného záväzného stanoviska
magistrátu sa v čase kolaudácie musí
investor preukázať uzatvorením zmlu-
vy o prenájme 12 parkovacích miest.
Tie sú v súlade s výpočtom statickej
dopravy, resp. minimálnym počtom
dlhodobých parkovacích miest - objekt

sa totiž nachádza v pešej zóne, pre
ktorú platia pravidlá regulovaného
dopravného režimu.
Na magistrát už bola doručená aj žia-
dosť o zvláštne užívanie komunikácie
a zariadenie staveniska. Stavebník si
musí dohodnúť podmienky prác aj s
dopravným podnikom a s dopravnými
policajtmi. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Schöndorf

STARÉ MESTO
Parkovanie v pešej zóne centrálnej
časti mesta je zakázané. Mnohí vodi-
či to však nerešpektujú. Najnovší
príklad je z Námestia Ľ. Štúra spred
budovy Ministerstva životného pro-
stredia SR, kde stále častejšie parku-
jú autá, ktoré tam nemajú čo hľa-
dať.
Situáciu, ktorá je pomaly neúnosná,
nám potvrdil aj čitateľ poukazujúci na
množstvo pakujúcich áut pred sídlom
ministerstva životného prostredia.
Tvrdí, že tam často vládne chaos, hoci
mestskí policajti, ktorí majú sídlo
neďaleko, sa podľa jeho názoru snažia
situáciu v rámci možností riešiť. 
Náš čitateľ pritom zdôrazňuje, že ide o
pešiu zónu, kadiaľ prechádza aj množ-
stvo turistov. Všade vo vyspelom svete
je pešia zóna chránená, prípadné par-
kovanie v nej býva nekompromisne
postihované. Čitateľ ďalej konštatuje,
že ministerstvo má pred budovou
vyhradené štyri boxy. Ak je to pre neho
málo, riešením by mohlo byť vytvore-
nie niekoľkých nových legálnych par-
kovacích miest. Chaotické parkovanie
a jazda v pešej zóne sú totiž neprípust-
né a načierno parkujúce autá, často z
iných miest či z cudzích štátov, by mali
byť odtiahnuté. Podľa čitateľa by rieše-
ním mohlo byť osadenie dopravnej
značky.
V piatok 17. septembra 2010 sme na
uvedenom mieste našli parkovať
sedem vozidiel, ale ich počet sa v prie-
behu dňa menil. Pred budovou minis-
terstva životného prostredia bol sku-
točne čulý dopravný ruch, neraz sa
pomedzi turistov predierali motoristi a
naopak. Pred objektom je osadená
značka vyhradzujúca štyri miesta na
státie áut v prospech štátneho úradu.
Mimo vyhradených miest sme však
našli parkovať asi šesť vozidiel, tri z
nich mali evidenčné značky z iných
miest ako Bratislavy.

O tom, že problém na Námestí Ľ. Štúra
je naozaj reálny, svedčí aj vyjadrenie
mestskej polície o počte vodičov, kto-
rými sa muži v uniformách na tomto
mieste zaoberali. „Pokiaľ ide o tzv.
divoké parkovanie na Námestí Ľ.
Štúra, v tomto roku naši policajti zistili
a riešili v týchto miestach 641 vodičov,
ktorí porušili príslušné ustanovenia
zákona o cestnej premávke. Za spácha-
ný priestupok môže byť priestupcovi
uložená na mieste bloková pokuta do

výšky 60 eur,“ uviedol pre Bratislavské
noviny hovorca Mestskej polície v
Bratislave Peter Pleva.
Jazdiace a otáčajúce sa autá okrem
toho ničia aj drobnú dlažbu námestia.
Povaľujúce sa dlažobné kocky sú toho
smutným dôkazom. Najvyšší čas, aby
bratislavský magistrát, ktorý toto frek-
ventované námestie spravuje, nechal
dlažbu z mestských peňazí opäť opra-
viť. Robert Lattacher

FOTO - autor

Na Obchodnej ulici vznikne z dvoch

domov jeden nový, budú tam obchody

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

CV MPSVR SR na základe rozhodnutia riaditeľa CV o dlhodobo
prebytočnom majetku štátu, v súlade so zák. 278/93 Z.z. 

ponúka na odpredaj 
motorové vozidlo OPEL CORSA,
rok výroby 1996 v nepojazdnom stave. Kúpna cena

bola stanovená komisiou vo výške 500,- €

Ponuky posielajte na adresu: CV MPSVR SR Pekná cesta 6,
P.O.Box 13, 830 04 Bratislava, do 10. 10. 2010

!!! TENISTI POZOR !!!
Nová tenisová 4-hala 

s antukovým povrchom 
Uvádzacia cena od 7,- €/h
Objednávky na t.č. 0902 355 812 

www.tenispravnik.sk 

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

0905 234 615 � 4363 8184

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

Zabuchli ste si auto?
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Zimomriavky

budem mať do

konca života!
LIST ČITATEĽA
Všetkým nám je jasné, že kompe-
tentní rozhodujúci o všetkom necho-
dia pešo - to znamená ani po priec-
hodoch pre chodcov!
Som šťastná, že nemusím  cestovať
MHD do Rače a prestupovať niekde
na Račianskom mýte! Psychicky ani
fyzicky by som to neustála a vôbec
nechápem, ako to zvládajú ľudia,
ktorí denne v tých končinách prestu-
pujú. Zrejme sa postupne naučili
kaskadérskym kúskom alebo lietaniu,
alebo - jednoducho milujú adrenalí-
nové športy!
Pred niekoľkými dňami som však
bola nútená (vďaka oprave električ-
kovej trasy na Trnavskom mýte) pre-
stupovať z električky na trolejbus na
križovatke Račianske mýto - Mýtna
ulica (je „chvályhodné“, že na križo-
vatke sú semafory, veď žijeme v roku
2010!).
Vystúpila som z električky a postavila
som sa pred priechod pre chodcov,
keďže svietil červený stojaci panáčik.
To, čo som zažila počas ďalších chvíľ,
mi pripomínalo jazdu na húsenkovej
dráhe: uskakovanie sem-tam, sem-
tam... Ešteže som zatiaľ aspoň natoľko
pohyblivá! 
Autá (aj tie „veľkotonážne“) lietali z
Radlinského plnou parou až po koľa-
je električky, následne som uskakova-
la pred blížiacou sa električkou do
cesty. A pritom by stačilo tak málo,
posunúť priechod a semafor ďalej - až
pred nástupištia električky. Čo to ešte
nikto nezistil? Alebo len my chudáci
bezautoví cestujúci? Ani sa mi nechce
veriť, že o tomto probléme ešte nikto
nepísal. Alebo áno? Alebo sa to bude
riešiť ako všetko u nás - až po tragé-
dii? 
Doslova mi išlo o život a keďže som
oňho neprišla, doživotne budem mať
zimomriavky z tohto zážitku a budem
dúfať, že na tejto križovatke sa už
neocitnem!

Zdenka Kalčíková, Bratislava

Diétku sľúbili,

ale možno už

na to zabudli
LIST ČITATEĽA
Palác Motešických je pred dokonče-
ním, avizujú to aj veľké presklené
tabule z Laurinskej ulice, kde je
jasne napísané, že priestory sú na
prenájom.
Ešte máme v živej pamäti kauzu okolo
Diétky a vegetariánskej jedálne, kde
bývalí prevádzkovatelia bojovali za
primerané nájomné. Primátor sa v
tomto súboji postavil na stranu nového
investora, ktorý použil argument, že vo
vynovených priestoroch po rekon-
štrukcii bude opäť Diétka a vegeta-
riánska kuchyňa, ale vraj to zvládnu vo
vlastnej réžií. 
Je preto čudné, že priestory dávajú na
prenájom. Akosi pozabudli na prísľub,
že obľúbené služby gastronómie sa
tam po obnove paláca vrátia...
Nezabudli teda na svoj sľub všetkým
tým Bratislavčanom, ktorí chceli, aby
tieto druhy gastronómie zostali na frek-
ventovanej ulici?

Juraj Dúbravan, Bratislava

Cafe Savoy je zatiaľ zväčša prázdna
Na rohu Hviezdoslavovho námestia a
Mostovej ulice je opäť reštaurácia.
Od ukončenia úspešného konceptu
Steam & Coffee uplynulo poldruha
roka, aby tu majiteľ hotela Carlton
otvoril vlastnú reštauráciu – CAFE
SAVOY. Tá sa hlási k tradícii niekdaj-
šej savoyky, ktorá v týchto priesto-
roch vydržala prakticky až do pádu
komunistického režimu.
Na naše prekvapenie neprešiel interiér
Cafe Savoy žiadnou zásadnou zmenou a
dokonca aj mobiliár zostal po predchá-
dzajúcom prevádzkovateľovi. Zmenila
sa len vnútorná výzdoba stien. Kým v
zadnej reštauračnej časti visia na stenách
v dobových rámoch fotografie význam-
ných hostí a niekdajších majiteľov hote-
la Carlton, predná barová časť patrí
legendám a sláve hokejového klubu Slo-
van Bratislava, keďže majiteľ hotela je
fanúšikom a spolumajiteľom klubu.
Poďme však ochutnať Cafe Savoy. Boli
sme tu dvakrát a v oboch prípadoch tu
bolo prázdno. V prvom sme boli dokon-
ca jediní návštevníci reštaurácie! Z jedál-
neho lístka sme si vybrali ako predjedlo
Čerstvo pripravený hovädzí tatársky bif-
tek s cesnakovými topinkami (7,90 €).
Topinky síce majú za riekou Moravou,

ale proti tatáraku s hriankami sme nema-
li výhrady. Možno len tú, že sme nemali
možnosť dochutiť si ho. To však nepo-
važujeme za chybu, tu ho jednoducho
podávajú už namiešaný.
Cibuľová polievka s bielym vínom a
smotanou (2,90 €) nás nenadchla, ani
Silný hovädzí vývar s domácimi rezan-
cami a kvapkou sherry (3,00 €) nebol
výnimočný. Rezance boli zlepené, čo
býva znakom, že boli už skôr uvarené,
sherry tam bola fakt asi len kvapka 
Naopak, pochutili sme si na Grilovanom
kuracom stehne s kosťou s pečenými
paradajkami, syrom Brie a zemiakovými
plackami (8,90 €). Až na placky, ktoré
nápadne pripomínali mrazený polotovar.
Chutné bolo aj Grilované teľacie karé
plnené parmskou šunkou a gorgonzolou
s bylinkovou omáčkou a zemiakovými
parisienkami s maslom a petržlenovou
vňaťou (14,90 €), azda len s výhradou,
že plnené nebolo celé karé, ale iba jeho
malá časť. Parisienky alebo baby zemia-
ky boli čerstvé a vzhľadom na to, že ich
má byť tento rok nedostatok, bolo ich na
tanieri priveľa. Tento nepomer jedla a

prílohy sa opakoval pri Grilovanej brav-
čovej cigánskej s pečenou cibuľou, hor-
čicou, chrenom a pečenými zemiakmi
(10,00 €). S cigánskou sa v ponuke bra-
tislavských reštaurácií nestretávame čas-
to, preto sme neodolali. Možno sme boli
ovplyvnení predstavou blížiacich sa via-
nočných trhov, ale cigánska a´la Savoy
nás veľmi nenadchla. Azda len tým, že
bola podstatne hrubšia ako tá trhová.
Z cestovín sme si dali Penne rigate s
kozím syrom, parmskou šunkou a smo-
tanovým krémom (6,00 €). Toho kozie-
ho syra tam zrejme bolo pomenej, preto-
že jeho výrazná chuť sa akosi stratila v
smotanovom kréme. Navyše sme ich
dostali také horúce, že sme museli čakať,
kým boli konzumovateľné.
Na záver sme si dali Kávový koláč s viš-
ňami marinovanými v rume (5,00 €),
ktorý veru nestál za tie peniaze.
Cafe Savoy sa síce tvári noblesne, vôbec
však takou nie je. Skôr je to priemerná
reštaurácia s vysokými cenami. A zatiaľ
zväčša prázdna...
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Za viac chýb môže byť mastnejšia pokuta
Za viac nedostatkov v prevádzke a za
nedodržanie niekoľkých podmienok
zákona o ochrane spotrebiteľa udelil
nedávno správny orgán Slovenskej
obchodnej inšpekcie pomerne vysokú
sankciu.
Dňa 1. júna 2010 boli inšpektori SOI na
kontrole v prevádzke Potraviny - Bufet
Patrónka, na zastávke MHD na Lamač-
skej ceste. Zistili, že spotrebitelia si
nemohli prekontrolovať dodržanie de-
klarovaného množstva  zakúpených vý-
robkov. Dôvodom bolo nezabezpečenie
hmotnostného meradla s platným overe-
ním orgánu metrológie. V prevádzke
bola len váha bez platného overenia. 
Inšpektori SOI zistili chýbajúcu infor-
máciu o predajnej cene pri pätnástich
druhoch výrobkov v ponuke. Išlo o du-
senú šunku, moravskú sekanú, oravskú
slaninu, desiatové párky, inoveckú salá-
mu, šunkovú salámu špeciál, pečeňový
syr, pribináčik kakaový, pribináčik

vanilkový, rajo mňam duo, nátierka s
eidamským syrom, bánovecká nátierka,
Madeta juhočeský zákys Natur, Madeta
juhočeský zákys jahoda, Madeta juho-
český zákys broskyňa. Jednotková cena
chýbala aj pri šestnástich druhoch
výrobkov nad 50 g, resp. 50 ml. Išlo
napríklad o princesky 60 g, arašidové
oblátky Liva 60 g, Figaro dezert pre
potešenie 215 g, Figaro dezert Tatiana
215 g, bravčová zmes 400g... 
Na kontrolný nákup, ktorý obsahoval:
140 g vlašský šalát balený, 128 g duse-
ná šunka 8,00 €/kg, ktorý bol účtovaný
v správnej hodnote 2,46 €, nebol vyda-
ný v žiadnej forme doklad o kúpe. Tým
podľa SOI došlo k porušeniu zákona o
ochrane spotrebiteľa. Zásielka určená
do vlastných rúk sa vrátila inšpektorátu
dňa 8. júla ako nedoručiteľná z dôvodu

neznámeho adresáta, rovnako sa vrátila
aj 15. júla. Vzhľadom na to, že SOI
nepozná inú adresu prevádzkovateľa,
zásielka sa považuje za doručenú po
troch dňoch od jej vrátenia SOI.
Predávajúci je povinný označiť výrobky
v ponuke predajnou cenou a jednotko-
vou cenou. Rovnako je povinný vydať
spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v
ktorom je napríklad uvedené obchodné
meno, sídlo predávajúceho, adresa pre-
vádzkarne, cena jednotlivého výrobku a
celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.
Doklad o kúpe výrobku je potvrdením
existencie záväzkového vzťahu - kúpnej
zmluvy pri predaji v obchode medzi
predávajúcim a kupujúcim. Je relevant-
ným dokladom, ktorý má zásadný
význam pri uplatňovaní práv zo zodpo-
vednosti za nedostatky výrobku. Udele-
ná pokuta je 700 eur. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-
tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

PKO sa možno

dá zachrániť

obstavaním
LIST ČITATEĽA
Jalová polemika okolo osudu PKO sa
vlečie už pridlho. Priznávam, že
patrím k tým skupinám, ktoré zhod-
ne so spisovateľom Pavlom Vikikov-
ským tvrdia, že Starý most s domi-
nanciou ženijných prvkov vtedy
obnovujúcej Sovietskej armády má
pramálo segmentov s historickou
cenou originálnych prvkov z čias
Rakúska-Uhorska.
Rovnako aj môj postoj k PKO je v rovi-
ne, že exteriérovo to nič netušiacemu
návštevníkovi pripomína akúsi pos-
chodovú maštaľ pre dobytok, len my
Bratislavčania vieme, že azda tri, ma-
ximálne štyri generácie tu boli oddojče-
né na tanečných maturantských kur-
zoch, na množstve koncertov z čias Bra-
tislavskej lýry, Bratislavských džezo-
vých slávností, ale aj na partiách šachu
či v malej divadelnej sále na akciách
malých javiskových foriem... Prizná-
vam, je to istá nostalgia za prežitým, to
sa však spája s dvoma veľkými sálami a
s foyer so šatňami, kde sa gro genius
loci PKO mohlo vôbec odohrávať a
vzniknúť.
Neberiem možno silnejší emotívny
pocit tým, ktorí obhajujú zachovanie
PKO, len ponúkam na polemiku či
diskusiu takéto možné riešenie: Podľa
vzoru prestavby Zimného štadióna O.
Nepelu by mohol vlastník pozemkov a
budúci investor zohľadniť PKO ako
nejakú ťarchu, ktorú treba zachovať,
zakonzervovať a okolo toho do výšky a
do šírky k Dunaju sa architektonicky
ujať svojej predstavy nového skeletu.
V útrobách by bolo uväznené súčasné
PKO s koncertnými a spoločenskými
halami. Vstup k nim by mohol byť rie-
šený samostatne, aby prípadne nebloko-
val zámery a funkcionalitu ostatných
priestorov celého skeletu. 
Šikmú strechu PKO by stačilo demon-
tovať a investor by mohol pokračovať
do výšky  podľa svojich predstáv. Sme-
rom na nábrežie by mohol postaviť
podzemné garáže či technické priesto-
ry až k línii vysadených statných stro-
mov, takže by sa zachovala zeleň, pri-
padne by sa doplnila platanmi, ako sa
úspešne začalo pri Propeleri smerom k
Novému mostu alebo pri River parku.
Verím, že by to bol kompromis prijateľ-
ný pre obhajcov PKO, aj pre investora.
Zásadná chyba sa stala, že mesto nekon-
cipuje zmluvy spôsobom, aby to bolo
prijateľné pre občanov. V tomto prípade
sa predaj pozemkov pod PKO mal udiať
zásadne ako ťarcha objektov PKO pre
ďalšiu investičnú činnosť.

Juraj Dúbravan, Bratislava

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti
Staré letisko, Bratislava - Vajnory, 
ktorej navrhovateľom je Circle Slovakia,
s.r.o., Ventúrska 1, 811 01 Bratislava.

Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlast-
né náklady zhotoviť kópie od 9. 9 do 8. 10.
2010 v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. (V elek-
tronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
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 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.

za 444 €
obývačka Ferro

stará cena 881 €

www.nabytokgalan.sk
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NOVÉ MESTO
Čakáreň železničnej stanice na Želez-
nej studienke na Partizánskou lúkou,
ktorá bola kultúrnou pamiatkou,
zhorela. Požiar vypukol v pondelok
20. septembra 2010 pred 11.00 h.
Čakáreň tu stála približne sto rokov,
neprežila však pondelkové ráno!
Podľa vyjadrenia jedného zo svedkov, v
historickej čakárni často prespávali bez-
domovci. Vzhľadom na to, že v ten deň
nadránom bolo asi šesť stupňov, je
podľa neho možné že si v nej zakúrili.
Železnice Slovenskej republiky infor-
movali, že požiar prerušil dopravu na
trati Hlavná stanica – Lamač a podľa
hovorkyne Martiny Pavlíkovej takmer
úplne zničil čakáreň. Jedna jej časť
musela byť kvôli bezpečnosti zvalená a
rozobratá. „Železničná zastávka Želez-
ná Studienka je aj s okolitými objektmi
- strážny domček, prístrešok, obytný
dom - kultúrnou pamiatkou,“ informo-

vala. Ako dodala, podľa prvotných
záverov vyšetrovateľa išlo s veľkou
pravdepodobnosťou o úmyselne založe-
ný požiar. Podľa hasičov, expert ako prí-
činu požiaru stanovil neodbornú mani-

puláciu s otvoreným ohňom. Výška
priamej materiálnej škody, ktorá vznikla
Železniciam Slovenskej republiky, sa
stále vyšetruje. (rob)

FOTO - Mestské lesy

Dúbravské hody

budú s večernou 

ohňovou šou 
DÚBRAVKA
Tradičné Dúbravské hody sa usku-
točnia už najbližší víkend. Hody sa
začínajú v piatok 24. septembra a
končia sa v nedeľu 26. septembra
2010 večerným ohňostrojom. 
Aj tento rok je pripravený bohatý kul-
túrny program, ktorý sa začne v piatok
vernisáž výstavy pod názvom Herecké
osobnosti v Dúbravke. Podvečer zahra-
jú skupiny Hájiček Band a Dúbravan-
ka. Po sobotňajšom slávnostnom otvo-
rení hodov (13.30 h) a následnom ďal-
šom programe s rôznymi hudobnými
skupinami si budú môcť návštevníci
pozrieť aj večernú ohňovú šou. Sláv-
nostný hodový sprievod sa začína v
sobotu o 14.00 h na Žatevnej ulici pred
hypermarketom. 
Program hodov je rozmiestnený do
troch lokalít – pred Dom kultúry, na
Pekníkovu a na Žatevnú ulicu. (rob)

Magistrát 

prerušil 

verejnú súťaž 
BRATISLAVA
Mesto Bratislava prerušilo verejnú
súťaž na dodávateľa celoročnej
údržby ciest a zelene. 
Ide o zabezpečenie údržby na 8 rokov,
odhadovaná cena zákazky je 72 milióna
eur bez DPH. Úrad pre verejné obstará-
vanie v Bratislave si vyžiadal na kontro-
lu súťažné podklady, čo potvrdila jeho
hovorkyňa Helena Fialová. Ku kontro-
lám vraj úrad nepristupuje „sám od se-
ba“, ale na základe podnetu od niekoho. 
Na mestskom zastupiteľstve interpelo-
val v tejto veci primátora Andreja Ďur-
kovského poslanec a petržalský starosta
Milan Ftáčnik. Podľa jeho zistení mali
doterajší dodávatelia uzatvorené zmlu-
vy do konca októbra 2012. Tie im však
boli vypovedané bez udania dôvodu.
Ftáčnikovi sa tiež nepozdával počet a
druh požadovaných mechanizmov či
niektoré súťažné podmienky. (sita)

Požiar úplne zničil historickú čakáreň

na železničnej stanici Železná studienka



KARLOVA VES
NA KARLOVESKEJ CESTE pre-
padli čerpaciu stanicu. Muž s kuklou
na hlave žiadal od pracovníčok hoto-
vosť a cigarety, ženy mu dali 1050 eur
a jedenásť škatúľ cigariet. Počas prepa-
du bol stanici jeden zákazník a traja
zamestnanci, nikto však nebol zranený.
Muž ušiel na neznáme miesto, mal pri-
bližne 25 až 30 rokov, v ruke držal dlhú
strelnú zbraň s dvoma hlavňami.

PETRŽALKA
NA HALOVEJ ULICI mal smolu
muž, ktorý si vybehol kúpiť noviny.
Kým čakal v rade pred stánkom,
neznámy páchateľ využil jeho dôverči-
vosť a zo zatvoreného, ale nezamknu-
tého auta ukradol fotoaparát a mobil.
Stačili mu na to približne dve minúty.
Okoloidúci síce poskytli okradnutému
mužovi popis páchateľa, ale ten už
medzitým zmizol medzi domami.
Mužovi z Kysuckého Nového Mesta
vznikla škoda asi 500 eur.

STARÉ MESTO
NA PANENSKEJ ULICI zažili pre-
pad herne. Nadránom, okolo 3.30 h
vošiel do miestnosti neznámy ozbroje-
ný páchateľ maskovaný kuklou a pod
hrozbou použitia zbrane žiadal od
zamestnancov peniaze. Zamestnanci
mu v obave o svoj život a zdravie
vydali 500 eur, páchateľ vzápätí ušiel
smerom po Panenskej ulici na Lýcejnú.
Počas lúpeže k zraneniu osôb nedošlo.
Muž bol zavalitej postavy, na hlave
mal čiernu kuklu, oblečenú čiernu
mikinu s kapucňou. Držal krátku strel-
nú guľovú zbraň a čiernu igelitku.
NA ŠTÚROVEJ ULICI A NA ŽUP-
NOM NÁMESTÍ hľadali bomby.
Poplach spôsobil anonymný telefonát,
ktorý oznámil, že na Najvyššom súde
SR a na Generálnej prokuratúre SR sú
výbušniny. Obe budovy preto rýchlo
evakuovali a následne vykonali pyro-
technické prehliadky so špecializova-
ným služobným psom vycvičeným na
vyhľadávanie výbušnín. Obe prehliad-
ky sa po hodine a pol skončili s nega-
tívny výsledkom. Podozrivá z telefo-
novania bola 45-ročná žena z Levíc, u
ktorej našli mobil, z ktorého sa volalo.

RUŽINOV
NA IVÁNSKEJ CESTE sa traja muži
pustili do zaparkovaného Mercedesu
Benz ML 350. Policajti dorazili na
miesto len pár minút po jeho poškode-
ní a zadržali troch podozrivých mužov
vo veku 34, 36 a 42 rokov. Muži sú
zatiaľ podozriví, že sekerou poškodili
vozidlo po celom jeho obvode, čím
majiteľovi auta spôsobili škodu 25 000
eur. Krátko na to, čo páchatelia z mies-
ta činu ušli, policajti vypátrali podozri-
vú posádku vo vozidle Mercedes ML
500 a eskortovali na policajné oddele-
nie. Stíhajú ich vo veci prečinu poško-
dzovania cudzej veci.
NA MEDZILABORECKEJ ULICI
zaútočil neznámy páchateľ na dvoch
13-ročných chlapcov. Stalo sa tak
pred základnou školou. Keď prišli po-
licajti na miesto činu, zistili, že na
zemi leží poranený chlapec. Na chlap-
cov zaútočil vodič dosiaľ neznámej
taxislužby, začal ich fackať a kopať po
celom tele. Jednému z nich sa podari-
lo z miesta činu ujsť, druhý zostal le-
žať poranený na zemi. Po útoku pá-
chateľ z miesta činu ušiel, pravdepo-
dobne striebornou Škodou Fabia. Vo-
zidlo malo logo červenej farby. Dô-
vodom útoku mali byť údajne vulga-
rizmy chlapcov, o ktorých si vodič
myslel, že patria na jemu. (sb, mm)

Po posteliach

sme si museli

najprv poskákať
Na švédskych domčekoch, pri vchodo-
vých dverách, visel veľký hárok balia-
ceho papiera a celá jeho plocha bola
pokrytá farebnou maľbou znázorňu-
júcou Krista s tŕňovou korunou. 
Pred ním, v albe zhotovenom z posteľnej
plachty prepásanej šnúrou, s papierovou
tiárou na hlave a s krucifixom v ruke
„celebroval“ spievanú omšu po latinsky
vtedajší štvrták Ižo P. Pri ňom poskakova-
li „miništranti“, niekoľkí zväzáci vyrov-
naní s náboženskou otázkou.
Dievčatá pochádzajúce z vidieka, kde
bolo náboženské cítenie vždy silnejšie
ako v meste, s odporom odvracali pohľa-
dy od okien a pohoršene odchádzali.
Zakrátko po tejto scéne vystúpili zo školy
dve prvoročiačky - A. M a M. B. 
Prvými abiturientmi Pedagogického
gymnázia boli štvrtáci študujúci v skutoč-
nosti v škole iba jeden rok. „Farár“,
našťastie pre žiakov, na učiteľskú dráhu
nenastúpil, ale na dlhé roky sa usalašil v
zahraničnej politike. Aj jeho syn kráča po
otcom dobre vychodených politických
chodníčkoch...
Po ukončení každého ročníka sa študenti
gymnázia počas jedného mesiaca dobro-
voľno-povinne zúčastňovali na letných
aktivitách ako pomoc nášmu rozkvitajú-
cemu poľnohospodárstvu. Nás prvoro-
čiačky zaradili na východ republiky, do
Markušoviec. Vo zväzáckych košeliach,
každá s vyšitým číslom na klopni vrecka,
vybavené športovými vakmi cez plece, s
nevyhnutnými osobnými vecami sme
nastúpili do vlaku smer Spišská Nová
Ves. Tu čakali nákladné autá s vlečkami.
Keď sme sa natlačili na drevené lavice
ako haringy začalo sa naše nekonečné
cestovanie po výtlkoch a výmoľoch na
neupravených prašných cestách.
Dievčatá ubytovali v starej, zvonku aj
zvnútra ošarpanej, myšami a slamou
„voňajúcej“ málotriednej škole. Na dre-
venej naolejovanej podlahe boli namiesto
postelí alebo prični poukladané ležadlá
(ako v materskej škole), na nich „stróžlo-
ky“ (matrace) dovysoka napchaté sla-
mou, po ktorej sme museli najprv poriad-
ne poskákať, aby sme si na noc pripravili
„ležoviská“. Neskôr, po úmornej robote,
sme na nich spali ako na vatičke...
Ráno budíček, nástup na „pľac“, zadele-
nie na práce. Pre nás študentov z mesta
nezvyknutých na poľnohospodárske
práce boli roboty pod horúcim júlovým
slnkom zo začiatku unavujúce. Pot z nás
tiekol cícerkom, aj sme si pohundrali.
Ročné krútenie povriesel na zväzovanie
otepov obilia, stavanie panákov (snopov),
neustále zohýbanie sa pri odoberaní kla-
sov za koscami nám spôsobovalo bolesti
chrbtov a na dlaniach nám navreli poriad-
ne pľuzgiere. Po čase sme si na to zvykli,
na stravu však nie!
Počas celého mesiaca pozostávala z
raňajšej kávy s krajcom chleba natretého
ružovou marmeládou, na obed husté
polievky, že v nich lyžica stála, rezance s
makom, parené buchty plnené opäť mar-
meládou, halušky s kvasenou kapustou,
zemiakový, hrachový alebo šošovicový
prívarok s vajcom, večera rezance s kru-
picou, so slivkovým lekvárom, alebo ryža
v mlieku posypaná škoricou.

Helena Kloudová-Jonášová
Učiteľka z Dunajskej ulice (2010)

Pokračovanie nabudúce

Stará tržnica nahradila Chlebový trh
Devätnáste storočie bolo aj storočím
mimoriadneho technického rozvoja a
prevratných objavov. Paroplavba a
železnica, na konci storočia aj auto,
skracovali vzdialenosti a rýchlym
šírením správ, telegrafom a telefó-
nom, sa rozširoval obzor ľudských
vedomostí.
Železničná a cestná doprava sa zdoko-
naľovali. Železnice potrebovali stovky
kilometrov koľajníc, čo znamenalo aj
rozmach železiarskeho priemyslu.
Vznikali zlievarne a oceliarne. Železiar-
ne sa „naučili“ valcovať pomerne jed-
noduché koľajnice, ale aj veľmi zložité
a ťažké výrobky, aké požadovali naprík-
lad stavitelia železničných mostov. Val-
cované železné profily sa potom začali
uplatňovať aj pri konštrukcii iných sta-
vieb, ako sú staničné haly či strešné
konštrukcie domov. 
V Londýne postavili v roku 1851 obrov-
ský výstavný pavilón podľa návrhu
architekta Paxtona z nitovanej železnej
konštrukcie, celý krytý tabuľkami skla.
Na divákov zapôsobila omnoho viac
sklenená krytina ako železná nosná kon-
štrukcia, objekt dostal meno Crystal
Palace. Podobný objekt postavili neskôr
v Mníchove. Železničné stanice v Lon-
dýne, Paríži, Berlíne, vo Viedni a v Pešti
mali peróny prekryté podobnými hala-
mi zo železa a skla. 
Trhovníci sa od pradávna snažili nájsť
miesta, kde by boli chránení pred
nepriaznivým počasím. V chladnejších
krytých priestoroch sa potraviny udržali
čerstvé, najmä mäso či zelenina. Len v
krytých priestoroch sa dali predávať
napr. textílie, ktoré sa mohli na daždi
úplne znehodnotiť (Sukiennice v Kra-
kove). Ak si mesto chcelo udržať
povesť trhového centra, muselo sa o
dodávateľov či kupcov náležite posta-
rať. Vznikali tržnice v modernom zmys-
le slova (Paríž, Londýn, Brusel, Miláno,
Madrid, Lisabon, Stuttgart, Berlin). 
Aj v habsburskej monarchii boli potreb-
né trhy a tržnice. Metropoly ako Viedeň,
Praha, Budapešť si ich stavali podľa
vzoru západoeurópskych miest na konci
19. storočia. Na Prešporok prišiel rad v
prvom desaťročí nového storočia. Ne-
bolo ťažké nájsť pre tržnicu miesto.
Zbúrali pár malých meštianskych dom-
čekov a kus stredovekej mestskej hrad-

by - a bol tu pozemok na stavbu tržnice,
ktorá priamo nadväzovala na otvorené
priestranstvo pred ňou. Bolo to prie-
stranstvo po cintoríne, ktorý zrušili na
konci 18. storočia, a ktoré už vyše sto
rokov slúžilo ako Chlebový trh. 
V súťaži vyhral projekt Veritas kolektí-
vu architektov Dobisz, Laubner a
Nechyba, ktorí mali evidentne dosť skú-
seností s podobnými stavbami. Keby
ich aj nemali, mal k dispozícii množstvo
odbornej literatúry, ktorá vtedy priamo
obsahovala návody, ako stavať tržnice.
Nová halová stavba, ktorú verejnosti
odovzdali 1. novembra 1910, obsahova-
la miesta pre 600 predajcov na prízemí
a 300 na galérii vo výške 1. poschodia.
Na prízemí bolo ešte 26 obchodných
separátnych obchodných priestorov.
Budova bola napojená na elektrické
vedenie, mala skladové a chladiace
zariadenia. Vodovod a splachovacie
záchody boli samozrejmosťou. V priľa-
hlej budove mala kancelárie správa
tržnice, ktorá kontrolovala aj kvalitu
predávaného tovaru. V budove našlo
miesto skoro tisíc predávajúcich,
napriek tomu trh pred budovou, kde sa
predávala najmä zelenina, nezanikol. 
Socializmus nemal záujem o trhy. Drob-
ných dodávateľov zničili kolektivizá-
ciou, mesto akoby sa hanbilo za trhovis-
ko. Tých, čo boli schopní na trhu predá-
vať, vytláčali na odľahlejšie miesta:
Rybné námestie, na zbúranisko pri ulici
Na vŕšku, na východný koniec Dunaj-

skej ulice (Malý trh), na zbúranisko na
Žilinskej ulici, na Poľnú, ktorá je nielen
za cintorínom, ale aj „Pánu Bohu za
chrbtom“. V Brne sa trhovisko po stáro-
čia udržalo na centrálnom námestí na
Zelném trhu a nikomu neprekážalo a
neprekáža. Vo Viedni je Naschmarkt
stále Naschmarktom, v Budapešti je
Vásárcsarnok stále tržnicou. Aj pražské
tržnice socializmus ako-tak prežili. 
V Bratislave pretrváva tendencia pova-
žovať trhovisko a tržnicu za čosi
nevhodné, neprístojné, nedôstojné.
Zabúda sa, že keby nebolo v praveku
vzniklo na križovatke ciest pri Dunaji
trhovisko, dnešná Bratislava by asi
vôbec nejestvovala. Vrátiť „starú“ tržni-
cu a priestor pred ňou trhovníkom nie je
utópia. Tržnice boli v minulosti vždy
verejnoprospešnými zariadeniami. Stačí
zriadiť na magistráte podľa vzoru
vyspelých miest príslušné oddelenie, a
umožniť trhovníkom dovážať a predá-
vať svoj tovar. Nie prenajímať tržnicu,
či snažiť sa umiestniť v historickej pa-
miatkovo chránenej hale tržnice fiktívne
kultúrne zariadenie. Lebo nie z každej
haly, do ktorej sa naprace akékoľvek
umenie, sa stane automaticky Kunsthal-
le (galéria výtvarného umenia). 
Ak môžu byť historické tržnice v iných
európskych mestách, prečo práve nie v
Bratislave? Koľko historických tržníc
na Slovensku ešte stojí? Nie je táto
naša unikátom? Prečo hľadať stále spô-
soby, ako by sa to nedalo, keď sa dá
nájsť odpoveď na otázku Ako by sa to
dalo. Štefan Holčík

FOTO - archív

• doba viazanosti 60 mesiacov

• pevný úrok počas celej doby viazanosti

•  zriadenie s minimálnym vkladom 

 1 000 EUR (30 126 SKK)*

•  peňažné prostriedky vrátane úrokov 

 uložené na účte Privatbanka PROFIT 

 Konto sú chránené v súlade so zákonom 

 o ochrane vkladov

•  možnosť zriadenia účtu Privatbanka PROFIT Konto 

 aj cez internet na stránke www.privatbanka.sk

* konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Kontakt:

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

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

Privatbanka, a. s., Vám ponúka výnimočnú úrokovú sadzbu
na termínovanom vklade Privatbanka PROFIT Konto

4,00 % p. a. 
bez poplatkov

7BRATISLAVSKÉ NOVINY 31/2010



8BRATISLAVSKÉ NOVINY 31/2010

Belasým sa 

upísal Šebo,

Slovák skončil
FUTBAL
O príchode útočníka Filipa Šeba do
Slovana sa hovorilo už počas zimnej
prestávky, no i keď vtedy prišlo k
istým rozhovorom, prestup sa
neuskutočnil. Po letnom odchode
Masaryka a nedávnom prestupe Syl-
vestra do Dinama Záhreb zostali slo-
vanisti bez skúseného klasického
zakončovateľa, a preto siahli po
odchovancovi bratislavského Interu.
Dvadsaťšesťročný Šebo je odchovanec
bratislavského futbalu, postupne hrával
za Inter, Petržalku (v roku 2005 s ňou
získal titul a s 22 gólmi aj korunu kráľa
strelcov), medzitým skúšal šťastie v
nemeckom Kölne, kde hrával za mlá-
dežnícke tímy. Do zahraničia sa vybral
cez Austriu Viedeň, odkiaľ odišiel za
takmer dva milióny libier do Glasgowa
Rangers. Zo Škótska sa presunul do
francúzskeho tímu FC Valenciennes,
kde však za celú sezónu odohral iba
jedenásť duelov a strelil jediný gól.
Naposledy bol bez angažmán, aj keď
sa objavili úvahy o prípadnom odcho-
de do belgického Genku. V reprezentá-
cii má za sebou osem stretnutí, v kto-
rých dal päť gólov!
„Filip je kvalitným hráčom, ktorý nám
určite pomôže. Potrebujeme futbalistu,
ktorý bude strieľať góly, a verím, že
Šebovi sa v tomto smere bude u nás
dariť. Ako ho poznám, fyzicky je na
tom výborne. Dúfam, že sa mu podarí
čím skôr sa zohrať s novými spolu-
hráčmi, z ktorých však už s viacerými
v minulosti hrával,“ vyjadril sa pre
internetovú stránku Slovana tréner
Jozef Jankech.
„Vraciam sa do klubu, za ktorý som
hrával v mládežníckych kategóriách,
takže sa na pôsobenie v Slovane veľmi
teším. Poznám tu mnohých ľudí, vráta-
ne viacerých spoluhráčov. Spolieham
sa, že práve známe prostredie by mi
mohlo pomôcť rýchlejšie sa adaptovať.
Som rád, že po troch mesiacoch neisto-
ty sa moja situácia takto vyriešila. Mal
som niekoľko ponúk, no napokon som
sa rozhodol pre návrat domov. Posled-
né roky neboli pre mňa jednoduché.
Verím, že Slovanu pomôžem a zároveň
tu nájdem novú chuť do futbalu. V
posledných týždňoch som trénoval
individuálne, takže po zdravotnej i
fyzickej stránke som pripravený na sto
percent a cítim sa dobre. Bude teda len
na trénerovi, kedy mi dá príležitosť v
zostave,“ povedal Filip Šebo pre
www.skslovan.com.
Tréner Jozef Jankech však minulý týž-
deň zaznamenal aj jeden dôležitý
odchod. So zeleným trávnikom sa defi-
nitívne rozlúčil Samuel Slovák, stredo-
poliar, ktorý zviazal s belasými začia-
tok aj koniec svojej aktívnej kariéry.
Samo začínal v Nitre, odkiaľ sa však
pred 16 rokmi presunul na vtedajšie
Tehelné pole k trénerovi Dušanovi
Galisovi a hráčom, akými boli Dušan
Tittel, Fabio Gomes, Szilárd Németh,
Tomáš Stúpala, Ladislav Molnár... Po
troch rokoch v Slovane zamieril do
zahraničia, kde postupne hrával za
Tenerife, Liberec a Norimberg, aby sa
v roku 2001 ešte nakrátko objavil v
Slovane. Definitívne sa však vrátil až v
roku 2006 a posledné štyri roky znovu
obliekal dres belasých. V slovenskej
reprezentácii má za sebou 20 stretnutí,
gól v nich nestrelil. (mm)

Slovan rýchlo zabudol na Zvolen, doma 

vyprášil Martin a vyhral aj v Trenčíne

Belasí nevyhrali už tretí zápas za sebou

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

HOKEJ
Hokejisti Slovana si počas uplynulé-
ho týždňa vyskúšali, ako chutí trpká
prehra, ale aj sladšie víťazstvá. Po
zaváhaní vo Zvolene totiž prišli dve
víťazstvá nad tradičnými rivalmi, s
Martinom a v Trenčíne.
Prvá súťažná prehra v riadnom hra-
com čase prišla vo Zvolene. A nebola
hocijaká, ale hneď o štyri góly - 0:4.
Priebeh stretnutia však dlho nič také
nenaznačoval. Úvod patril práve bra-
tislavskému Slovanu, ktorý však
nedokázal využiť svoje šance.
Naopak, domáci na konci druhej treti-
ny strelili vedúci gól, a keď pred
polovicou poslednej časti pridali ďal-
šie dva, bolo rozhodnuté. Za zmienku
stojí aj pomer vylúčených - 2:8!
„V prvej tretine sme podali slušný
výkon, dokázali sme súpera prečísliť,
aj si vypracovať niekoľko príležitostí.
Domáci nás však aj vďaka presilovkám

začali postupne dostávať pod tlak, keď
sme sa v záverečnej dvadsaťminútovke
pokúšali o zvrat, inkasovali sme druhý
gól, ktorý nás definitívne zlomil. Fauly
boli väčšinou zbytočné, určite musíme
pracovať na tom, aby sme sa im vyhli,“
skonštatoval tréner Pavel Hynek.
Slovanisti si zlepšili náladu hneď v
ďalšom dueli. Doma zdolali Martin
rozdielom dvoch tried, ale výsledok o
priebehu stretnutia trošku zavádza. Do
45. minúty to bolo 1:1, no vzápätí roz-
pútali Bratislavčania taký kolotoč, že
keď ho záverečná siréna vypla, bolo
6:1! Darilo sa najmä Hujsovi, ktorý
ako prvý hráč sezóny dosiahol v jed-
nom zápase štyri góly.
„Nezačali sme najlepšie, v prvých
dvoch tretinách to bolo veľmi upraco-
vané, akoby si hráči priveľmi uvedo-
movali, že musíme vyhrať. Nedarila sa
nám kombinácia, pomalšie sme korču-
ľovali a výsledkom bolo minimum

šancí a streleckých možností. Zlepšili
sme až v záverečnej dvadsaťminútov-
ke. Hráči zvýšili tempo, prišiel tlak a
góly. Pomohli aj využité presilovky a
potom už prišiel jeden gól za druhým,“
priznal asistent hlavného trénera Miro-
slav Miklošovič.
O dva dni neskôr nastúpil Slovan v
Trenčíne a u tradičného soka zabral
najmä v defenzíve. Keďže ani raz nein-
kasoval, na víťazstvo mu postačili dva
góly, ktoré strelil v presilovkách.
„Podali sme dobrý výkon a keby sme
lepšie využívali šance, mohlo byť roz-
hodnuté aj skôr. Takto sme Trenčínu
ponechávali nádej na dobrý výsledok a
po niektorých jeho príležitostiach sme
mali aj šťastie. Navyše nás podržal
brankár Konrád, ktorý podal výborný
výkon,“ dodal Pavel Hynek.
V utorok 28. septembra o 17.30 h hos-
tia Bratislavčania na domácom ľade
Poprad. (mm)

Sálovkárska

Liga majstrov 

na Pasienkoch
SÁLOVÝ FUTBAL
Najúspešnejší slovenský futsalový
klub Slov-matic FOFO Bratislava do-
tiahne do Bratislavy prestížnu Ligu
majstrov. Od 27. do 30. septembra
2010 sa v hale na Pasienkoch odohrá
1. skupina hlavnej súťaže.
Futsalová Liga majstrov je identická
ako futbalová, právo hrať v nej má iba
majster krajiny. Z predkola postúpilo
do hlavnej súťaže sedem víťazov sku-
pín. V Main round je 24 mužstiev
vyžrebovaných podľa rankingu do
šiestich skupín po štyroch mužstvách.
Do Elite round (hrá sa 20.-28. novem-
bra 2010) postúpia z každej skupiny
dve najlepšie mužstvá. Týchto dvanásť
tímov doplnia štyri top tímy, ktoré boli
nasadené až priamo do Elite round
(Benfica Lisabon, Jekaterinburg, Kai-
rat Alma-Ata a Murcia FS). Elite round
sa hrá v štyroch 4 skupinách po štyri
mužstvách - do Final Four turnaja
postúpi iba víťaz skupiny.
Súpermi Slov-maticu FOFO, držiteľa
štyroch slovenských titulov za posled-
ných päť rokov sú Sporting Club
Portugal, Oplast Kobarid a Železarec
Skopje. Sporting je aktuálne najlepšie
európske mužstvo. V kádri má sedem
reprezentantov Portugalska a päť Bra-
zílie a je to najväčší favorit na víťaz-
stvo v Lige majstrov. Oplast sa stal
majstrom Slovinska, jeho tím je zlože-
ný z niekoľkých reprezentantov kraji-
ny, cieľom bude postup do Elite round.
Skopje si postup do hlavnej súťaže
vybojovali postupom z predkola. 
Program turnaja: Pondelok 27. sep-
tembra: 17.30 h Sporting Club Portu-
gal - Železarec Skopje, 20.00 h Slov-
matic - Oplast Kobarid
Utorok 28. septembra: 17.30 h Koba-
rid - Sporting, 20.00 h Slov-matic
FOFO - Skopje 
Štvrtok 30. septembra: 17.30 h Slov-
matic - Sporting, 20.00 h Skopje -
Kobarid. (db)

Petržalka je už

druhá, vyhrala

aj v Liptove
FUTBAL
Takmer dve tisícky divákov sa prišlo
v Liptove pozrieť na duel domácich s
Petržalkou. Drvivá väčšina nakoniec
odchádzala sklamaná, naopak, tešilo
sa zopár priaznivcov hostí, ktorí
vyhrali 1:0 a v tabuľke poskočili
hneď za vedúci Trenčín.
Ako už býva v petržalských stretnutiach
zvykom, aj teraz sa rozhodovalo v sa-
motnom závere. Po niekoľkých nepre-
menených šanciach domácich ušiel
striedajúci sedemnásťročný Schranz a
rozhodol o troch bodoch pre zverencov
Vladimíra Goffu.
Petržalka vďaka víťazstvu predstihla Lu-
čenec a zaradila sa za suverénny Trenčín,
ktorý vedie so sedembodovým násko-
kom. Bratislavčania sa najbližšie pred-
stavia doma, v nedeľu o 10.30 h hostia v
Prievoze poslednú Šaľu. (mm)

Približne stovka fanúšikov cyklisti-
ky prišla cez uplynulý víkend pod-
poriť výstavbu cyklomosta medzi
Devínskou Novou Vsou a Schlossho-
fom.
Podporu vyjadrili jazdou na bicykli z

Vajnor do Devínskej Novej Vsi v
dĺžke približne 30 km, ktorú ako
súčasť Európskeho týždňa mobility
organizoval Bratislavský samosprávny
kraj. „Verím, že sa to stane tradíciou a
bratislavská župa bude pravidelne
podporovať cykloturistiku v kraji
podobným spôsobom. Obzvlášť pri
tomto nultom ročníku ma teší podpora
cyklomostu v Devínskej Novej Vsi,
ktorej sa nám dostalo od obyvateľov
celého Bratislavského kraja,“ uviedol
župan Pavol Frešo.
„Ostrý“ štart tejto cyklojazdy sa pred-

pokladá v budúcom roku po dostavbe
cyklomosta, ktorého výstavba je finan-
covaná z Programu cezhraničnej spo-
lupráce Slovenská republika - Rakús-
ko 2007 - 2013. Verejnú súťaž na jeho
výstavbu vyhrala spoločnosť ING-
STEEL, s. r. o., ktorá predložila naj-
lepšiu, t. j. najnižšiu cenovú ponuku a
to vo výške 3,8 mil. eur. O súťažné
podklady prejavilo záujem 23 subjek-
tov a 6 z nich zaslalo v stanovenom
termíne svoje ponuky. Ponuky posu-
dzovala medzinárodná komisia, ktorá
mala 13 členov, pričom päť z nich bolo
Rakúšanov. V súčasnosti ešte pokraču-
je projekt obstarávania. Na výstavbe
cyklomosta sa finančne podieľa okrem
BSK aj hlavné mesto Bratislava,
Devínska Nová Ves a Spolková kraji-
na Dolné Rakúsko.

Most medzi Devínskou Novou Vsou a
obcou Schlosshof bude postavený v
historickej trase a bude slúžiť na
dopravu cyklistov, peších turistov a
pre záchrannú službu. Z celkovej
dĺžky lávky 955 metrov tvorí oceľová
mostná konštrukcia 525 metrov, šírka
lávky je 4 metre, čo umožňuje prejazd
vozidiel záchranných zložiek. Cyklisti
pri jazde mostom prekonajú výškový
rozdiel 7 m. Výška mosta nad hladi-
nou Moravy umožní v budúcnosti bez-
pečnú plavbu po rieke. Most sa stane
dôležitým spojovacím článkom regio-
nálnej siete rakúskych a slovenských
cyklotrás. Rozpočet na výstavbu
cyklomosta predstavuje vyše 5,4
milióna €, ktoré budú rozdelené medzi
Slovensko a Rakúsko v pomere pri-
bližne 53 ku 47 percentám.

FUTBAL
Slovanistom sa v minulosti v Šariši
veľmi nedarilo a v živej pamäti je ešte
vlaňajšia prehra 0:3, ktorá predzna-
menala rozlúčku s vtedajším tréne-
rom Dušanom Uhrinom. O tom, že
prešovský trávnik belasým veľmi
nesvedčí, sa presvedčili zverenci Joze-
fa Jankecha aj cez víkend, keď Tatra-
nu podľahli 1:2.
Na rozdiel od vlaňajšia však mali tento-
raz tromfy v rukách Bratislavčania.
Vzhľadom na postavenia mužstiev boli

pod tlakom Prešovčania (posledný tím
tabuľky) a slovanisti navyše od 11.
minúty viedli, keď hlavou vsietil Kiss.
Náskok však dlho neudržali, pretože
domáci vedení bývalým kormidelníkom
Slovana Ladislavom Peckom ešte do
prestávky úplne otočili skóre. V nervóz-
nom stretnutí (desať žltých kariet - po
päť na oboch stranách) sa už hosťom
nepodarilo vyrovnať, hoci šance na to
mali. Zrejme najväčšiu nevyužil dve
minúty pred koncom Bagayoko, ktorý
neuspel sám pred prešovským branká-

rom. „V prvom polčase sme podali
dobrý výkon, lepší ako v druhom. Po
zmene strán sme už nedokázali zvýšiť
tlak, škoda aj toho, že sme nevyužili
šance, ktoré sme si však len veľmi
ťažko pripravovali,“ priznal tréner Jozef
Jankech. 
Belasí sa najbližšie predstavia doma, na
Pasienkoch cez víkend privítajú Dubni-
cu a pokúsia sa prelomiť nepriaznivú
sériu, keď z troch posledných duelov
získali len bod (doma s Trnavou) a pre-
hrali v Senici aj v Prešove. (mm)

Cyklomost z Devínskej Novej Vsi

prišla podporiť stovka cyklistov

Na cyklojazde na podporu cyklomosta medzi Devínskou Novou Vsou
a Schlosshofom sa zúčastnila približne stovka cyklistov.

Bratislavský župan Frešo verí, že sa
táto cyklojazda stane tradíciou.
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Najviac podnetov k Sadu Janka Kráľa 

sa týkalo zrušenia erotického salónu

Staré Mesto bude likvidovať zrezané

konáre - pre obyvateľov zadarmo

PETRŽALKA
Petržalský miestny úrad zaevidoval
viac ako 220 podnetov k projektové-
mu zámeru II. etapy revitalizácie
Sadu Janka Kráľa. Výrazná väčšina
(90 percent) pripomienok od laickej
i odbornej verejnosti bola odovzda-
ná do boxu počas dvojtýždňovej pre-
zentácie zámeru v nákupnom centre
Aupark. 
„Môžeme skonštatovať, že najčastejšie
sa opakoval návrh, aby bratislavská
samospráva urobila všetko pre zrušenie
prevádzky erotického salónu v priesto-
re národnej kultúrnej pamiatky. Verej-
nosť zároveň požaduje, aby sa zacho-
val prírodný charakter sadu a spracova-
telia projektu zvážili rozšírenie plôch,

ktoré by slúžili na oddych mladých
ľudí a ich rodičov - detské ihrisko či
čitáreň pod holým nebom. Polemiku
vyvolal návrh na vybudovanie slneč-
ných hodín a bludiska, pričom verej-
nosť sa vo väčšej miere prikláňa k
hodinám, ktoré majú v sebe zakompo-
novanú symboliku európskej veľrieky
Dunaj,“ informoval hovorca petržal-
skej mestskej časti Ľubomír Andrassy.
Zámer II. etapy revitalizácie ponúka
verejnosti pohľad nielen na prierez his-
torickými premenami Sadu Janka
Kráľa, ale aj návrhy na možnú obnovu
parku. 
Okrem iného ide o modernizáciu
mobiliáru, opravu existujúcej infra-
štruktúry či umiestnenie nových parko-

vých prvkov, ako sú chodník literátov
či prírodný amfiteáter. 
„Doručené podnety v nadchádzajúcich
týždňoch posúdia a vyhodnotia tvorco-
via projektu a odborní zamestnanci
samosprávy. Vedenie mestskej časti
predpokladá, že dopracovaný zámer
bude premietnutý do realizačného pro-
jektu v priebehu roka 2011. Celkové
náklady na II. etapu revitalizácie sadu
sa odhadujú na 1,7 milióna eur, pričom
samospráva chce výraznú časť nákla-
dov vykryť z nenávratných príspevkov
Európskej únie. Doterajšie výdavky
spojené s prípravou projektu sú 13 200
eur a hradí ich petržalský úrad z vlast-
ného rozpočtu,“ dodal Ľubomír
Andrassy. (mm)

Deti sa musia

naučiť dávať si

na seba pozor
BRATISLAVA
Pred pár dňami sa začal nový škol-
ský rok. Počas prázdnin sa väčšina
rodičov snažila deťom, najmä tým
mladším, naplánovať a vymyslieť
denné aktivity tak, aby boli pod
dohľadom rodičov, starých rodičov
prípadne starších súrodencov. 
„Cez školský rok sme však nabehli na
trochu odlišný denný režim, a preto je
vhodné a potrebné upozorniť deti na
niektoré riziká a dať rady, ako sa mož-
ných problémov vyvarovať,“ prezradi-
la referentka špecialistka skupiny pre-
vencie z Okresného riaditeľstva v Bra-
tislave I Sylvia Brliťová.
Podľa jej slov rodičia by mali naučiť
svoje deti, aby nenosili kľúče od bytu
viditeľne, zamkli pri odchode z bytu
alebo domu dvere, neotvárali nezná-
mym ľuďom, keď sú samy doma,
nehovorili do telefónu, kedy sa rodi-
čia vrátia, neupozorňovali cudzích
ľudí cez telefón na skutočnosť, že sú
v byte či v dome samy, nechodili
nikam s cudzími ľuďmi, nebrali si nič
od cudzích, rodičov vždy informova-
li, kde sú a čo robia, oznámili im, keď
ich niekto obťažuje, keď im alebo
kamarátom niekto ubližuje, dávali
pozor na svoje veci (bicykel, korčule,
tašku...).
„Je potrebné, aby sme deti viedli k opa-
trnosti už od útleho veku. Nikdy nemô-
žeme vedieť, kto sa v ich blízkosti
práve pohybuje,“ dodala Sylvia Brliťo-
vá. (sb)

Mestská knižnica

oslavuje svoje

110 narodeniny
STARÉ MESTO
Od založenia Mestskej knižnice v
Bratislave uplynie 1. októbra 2010
110 rokov. 
Za účasti predstaviteľov mesta ju 1.
októbra 1900 o 11.00 h slávnostne otvo-
ril mešťanosta Tivadar Brolly v priesto-
roch budovy bývalého stavovského
snemu (dnešná budova Univerzitnej
knižnice) ako Mestskú knižnicu slobod-
ného kráľovského mesta Bratislavy. 
Pri príležitosti jubilea pripravila pestrý
program s knižničnými akciami a kul-
túrnymi podujatiami. Od 27. septembra
2010 do 1. októbra 2010 bude v Mest-
skej knižnici Týždeň otvorených dverí.
Počas tohto týždňa bude knižnica na
všetkých pracoviskách odpúšťať pokuty
za oneskorené vrátenie vypožičaných
kníh. Každého, kto príde vrátiť dávno
požičané knihy, navyše automaticky
zaradia do súťaže, ktorej víťazom sa
stane najväčší dlžník knižnice. 
V deň 110. výročia založenia knižnice 1.
októbra 2010 je bezplatný deň, ktorý
zahŕňa bezplatnú registráciu za čitateľa
knižnice a bezplatný prístup na internet.
V rámci kultúrnych podujatí bude 27.
septembra o 17.00 h v Galérii Artotéka,
Kapucínska 1 vernisáž legendárneho
karikaturistu a majstra animovanej
skratky Guillerma Mordilla. Ďalší pro-
gram zahŕňa čítanie pre najmenších,
prezentáciu novej knihy pre deti autorky
Evy Maliti-Fraňovej, besedu s histori-
kom Štefanom Holčíkom, odborný
seminár a koncert Petra Lachkého. (dš)

STARÉ MESTO
Staré Mesto sa pripravuje na štiep-
kovanie - likvidáciu konárov zreza-
ných zo stromov. Túto službu však
ponúka len fyzickým osobám - oby-
vateľom mestskej časti. Podnikatelia
si ju musia objednať v profesionál-
nej firme a zaplatiť.
„Drvenie konárov sa uskutoční v
októbri, vždy v pondelok. Záujemco-
via o ekologické zhodnotenie biologic-
kého odpadu sa musia vopred nahlásiť
a zariadenie na štiepkovanie sa potom
vydá po trase, ktorá bude zrejmá z evi-

dovaného záujmu Staromešťanov,“
informovala hovorkyňa staromestkej
samosprávy Alena Kopřivová.
Podľa jej slov sa prvá etapa uskutoční
v pondelok 4. októbra 2010 v lokalite
ohraničenej ulicami Nábrežie arm. gen.
L. Svobodu, Nad lomom, Hrebendova,
Jančova, Mudroňova. Druhá etapa je
naplánovaná na 11. októbra v oblasti
ohraničenej ulicami Mudroňova, Stará
vinárska, Novosvetská, Timravina,
Godrova. Tretia etapa bude 18. októbra
v oblasti, ktorej hranice tvoria ulice
Brnianska, Šípková, Hroboňova, Búd-

ková, Mudroňova, Slávičie údolie,
Mlynská dolina. Štvrtá etapa sa usku-
toční 25. októbra v území medzi ulica-
mi Pražská, Štefánikova, Palisády,
Godrova, Timravina, Mišíkova, Ha-
vlíčkova, Prokopa Veľkého. Presný
zoznam ulíc bude na internetovej strán-
ke Starého Mesta. 
„Odporúčame, aby obyvatelia susedia-
cich domov neukladali konáre na jednu
kopu. Zbytočné je tiež vynášať konáre
po dohodnutom termíne. Drvička pre-
jde len v stanovený deň,“ dodala Alena
Kopřivová. (mm)



TANEC
Interpreti alternatívneho divadla elle-
danse vstúpili do 4. sezóny svetovou
premiérou koprodukčného medziná-
rodného projektu Ôkô.
V Dome T&D na Miletičovej 17/B,
ktoré sídli na Centrálnom trhovisku,
vystúpili tanečníci a herci Guillaumarc
Froidevaux, Zuzana Kakalíková a Emil
Píš. Trojica protagonistov vystúpila v
premiére švajčiarsko-slovenského pro-
jektu Ôkô, ktorý je výsledkom spolu-
práce švajčiarskej skupiny T-d'U, švaj-
čiarskeho SAT Delement a slovenského
divadla elledanse. 
Témou sú ročné obdobia a neustály
kolobeh života prírody, v ktorej sa niečo
rodí, pomaly rozvíja, rastie a exploduje
v rôznych farbách, až začne chradnúť a
napokon zvädnuté umiera, aby sa mohlo
znovu zrodiť. Predstavenie ponúka di-
vákovi netradičný a pestrý divadelný
zážitok vďaka kombinácii viacerých
umeleckých prístupov a foriem. „Hľa-
dáme prepojenie závislosti s bežným
životom okolo nás. Rozdielne charakte-
ry v krátkych obrazoch zažívajú svoje
vzrasty a pády. Chceme ukázať, kam
nás vedú návyky, trebárs nebadane vzni-
kajúce už v ranom detstve“, charakteri-
zujú predstavenie protagonisti. 

Hudobná zložka inscenácie vzniká pria-
mo na javisku a vnútorné pochody,
myšlienky a otázky aktérov pomáha
sprostredkovať okrem množstva sym-
bolov v tanečných obrazoch aj projek-
cia, ktorá je súčasťou scénografie, ale aj
dejovej línie. Režisérom predstavenia je
Martin Kukučka, spoluzakladateľ
legendárneho pražského tandemu Skutr.
Tanečníci svojím pohybom, doplneným
zvukovými vložkami, demonštrujú
pocity človeka vo vzťahoch k okolitému

svetu, ale aj napätia, ktoré vznikajú
nedorozumením či jednoducho rozdiel-
nym prístupom. 
Na scéne sa odohrávajú ročné obdobia,
ktoré prinášajú zrod aj zánik a všetko čo
je medzitým, meteorologickým slovní-
kom povedané - jeseň a leto, ponúkajú
divákovi vo vizuálne prijateľnej a púta-
vej forme, ktorá dopraje potešenie z
dokonalého pohybu aj výrazný vizuálny
zážitok. Dáša Šebanová

FOTO - archív
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Tri oriešky 

sú projektom

R. Rikkona 
HUDBA
Nádherná klavírna hudba, známe
melódie predvedené brilantnou tech-
nikou s neobyčajnou emotívnou hĺb-
kou umeleckého prejavu - to je kla-
vírny virtuóz Richard Rikkon.
Na mnohých koncertoch prizval k sebe
na pódium aj deti z miestnych základ-
ných umeleckých škôl. Jeho celosloven-
ský projekt Tri oriešky pre RR je hľada-
ním mladých talentov. „Projekt chápem
ako určité poďakovanie za môj talent
„zhora“. Týmto spôsobom sa snažím
splatiť tento dar - odovzdať svoje skúse-
nosti mladým, talentovaným deťom,
uviesť ich do umeleckého sveta a
usmerniť ich,“ hovorí R. Rikkon.
Na bratislavských koncertoch (18.00 h)
predstaví najtalentovanejšie deti základ-
ných umeleckých škôl: 27. septembra
DK Ružinov, 30. septembra o CC Cen-
trum, Petržalka, 4. októbra o DK
Dúbravka, 21. októbra o CC Centrum,
Petržalka. (hd, dš) 

Výtvarný salón 

postihnutých 

v Dvorane
VÝSTAVA
V Dvorane MKCR SR na Námestí
SNP 12 otvorili 15. ročník Výtvarné-
ho salónu, zameraný na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím. 
Výtvarný salón sa stal významnou pre-
hliadkou výtvarných schopností a krea-
tivity ľudí s mentálnym postihnutím na
celom Slovensku. Jeho cieľom je obo-
známiť širokú verejnosť s výtvarným
nadaním, s akým stvárňujú svoj svet. 
Na výstave sa predstavuje 334 prác zo
74 domovov sociálnych služieb, špe-
ciálnych materských, základných a
praktických škôl a práce jednotlivcov.
Výstava bude prvý raz v centre Bratisla-
vy, čo ponúka šance oboznámiť sa s
výtvarným cítením a zručnosťou ľudí s
postihnutím. Potrvá do 26. septembra
2010, otvorená je denne okrem pondel-
ka od 10.00 h. do 18.00 h. (dš)

SĽUK predstaví

svoj program

Budú hrať 
HUDBA, TANEC
Komorný scénický program Budú
hrať, ktorého základ tvorí ľudová
hudba a spev, je vystúpenie SĽUK-u
v MDPOH na Laurinskej ul.. Bude
30. septembra 2010 o 19.00 h.
Program reprezentuje tradičnú, sloven-
skú, ľudovú, hudobno-tanečnú kultúru.
Forma programu predstavuje dramatur-
gickú výstavbu vyskladanú zo samo-
statných hudobných a hudobno-taneč-
ných čísel z desiatich oblastí Slovenska.
Je to predstavenie, ktoré prináša veľký
umelecký zážitok v podobe vrcholných
umeleckých výkonov a zároveň vytvára
atmosféru zábavy s jemnou dávkou
vtipu. 
Účinkuje Ľudový orchester SĽUK-u
pod vedením primášky Zuzany Pokor-
nej, ženská spevácka skupina pod vede-
ním Márie Strakovej, multiinštrumenta-
listi Igor Hraško a Róbert Puškár a dva
tanečné páry, vedúca tanečného súboru
je Nataša Hešeková. (dš)

Ruský world

music Reelroad

v Bratislave
HUDBA
Ruská world music kapela Reelroad
vystúpi 27. septembra 2010 o 19.00 h
v Heineken Stage na Pribinovej ulici. 
Reelroad hrajú tradičnú hudbu v postľu-
dovom štýle. Obskúrne piesne, ktoré sa
desaťročia spievali viac-menej utajene v
severnom Rusku a v centrálnej Sibíri,
hrá kapela na tradičných nástrojoch
ruskej dediny (gusle, žalejka, kalyuka).
Pre zvuk ruskej dediny je najtypickejší
vokál, ktorý reprezentujú Anastasia Ka-
raseva a Aleksandrs Dmitrijevs. Zvuk
dediny zosilňujú husle, gajdy, akustická
gitara, flauta, basgitara a bicie.
Kapela hrá v zložení A. Belkin - husle,
spev, A. Karaseva - írska harfa, A. Dmi-
trijevs - akustická gitara, S. Kondesyuk
- flauta, N. Vysokikh - viola, A. Skosy-
rev - basová gitara a D. Nikiforov - bicie
nástroje. (dš)

Kovačická insita a rezbárske umenie 

súzvučia na Konventnej azylom ticha

Elledanse sa uviedlo predstavením Ôkô

VÝSTAVA
V utáranom, hlučnom svete je výsta-
va, ktorú inštalovali v INFOCEN
SEK EU na Konventnej 1 azylom
pokoja, ticha, pokory a útočišťom
unavených.
Vystavuje na nej člen Kovačickej galé-
rie insitného umenia maliar Ján Glózik a
rovnocenných hostí mu tvorí dvojica -
insitná kovačická maliarka Eva Husári-
ková a brilantný rezbár Juraj Mertuš. Ich
práce zjednocuje silná emotívnosť a
duchovnosť bez ohľadu na štýl a
výslednú podobu tvorby. Legenda kova-
čickej insity Zuzana Chalupová, mama
Jána Glózika, vstrekla spolu s materin-
ským mliekom do úst svojho hladného
syna aj lásku k umeniu. 
Ján bol hladný nielen po potrave, ktorá

ho udržiavala nažive, bažil aj po
duchovnom bohatstve, potrave duše,
ktorá mu umožnila v roku 1975 vytvo-
riť prvý obraz. Nízke nebo, také typické
pre Glózikovu tvorbu, sa na jeho obra-
zoch skláňa nad ľudskými starosťami aj
radosťami, ochraňuje pijanov, zmože-
ných túžbou po moku, posiela úrodný
dážď vyprahnutým poliam, prežíva s
robotnými ľuďmi všetky ročné obdobia,
aby ukončilo putovanie jesene v chlad-
nom náručí zimy. 
Jasné kontúry, typické pre umenie insi-
ty, ohraničujú nielen ľudské postavy, ich
príbytky a miesta práce, ale aj autorovu
tvorbu. Témami bez obmedzenia vtláča-
jú pečať Glózikovým obrazom, jeho
zmyslu pre ľudský údel, putovanie člo-
veka po zemi a túžbu po šťastí. 

Eva Husáriková sa ako väčšina kovačic-
kej školy prikláňa k ľudovým témam,
nevyhýba sa ani sakrálnym motívom a
zvykom z oblasti, kde žije - svadby
krstiny, Vianoce či oslavy Veľkej noci.
Farebnosť jej obrazov je sama o sebe
jedna veľká oslava krásy, umenia a žen-
skej poddajnosti v záujme vzniku veľ-
kých diel, i keď malých rozsahom.
Juraj Mertuš odkazuje vo svojej tvorbe
na bohaté dedičstvo kresťanského ume-
nia. Fantázia rezbárskeho majstra je,
ako sa na poriadneho umelca patrí,
neohraničená, z jeho majstrovstva vzni-
kol útly Janko Hraško, ale i diela zobra-
zujúce Svätú rodinu. Obrazy aj rezbárs-
ke práce môžete na Konventnej 1 (roh
Kozej a Konventnej) obdivovať do 8.
októbra 2010. Dáša Šebanová

www.dolne-rakusko.info
Dieses Projekt wird vom Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung (EFRE) und dem 
Land Niederösterreich kofinanziert.

Navštívte najkrajšie výletné ciele Dolného Rakúska, 
objednajte si bezplatne našu mapu so skvelými tipmi 
na výlety na adresse informacie@noe.co.at
Materiály sú k dispozícii aj priamo v Bratislave na 
Vysokej 23 v Dolnorakúskom Nshope.

Ďalšie tipy na výlety a dovolenku 
www.dolne-rakusko.info

Dolné Rakúsko 
ponúka viac!
Spoznajte krásy Dolného Rakúska
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Deň otvorených dverí  
Pozývame Vás na  

Sobota  2.10.2010
od 10. do 18. hod.

www.villarustica.skGLOBAL REAL
TEL: 02-54 43 54 22, 0911 - 333 306
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Pomôže najmä

dodržiavanie

zákonov
AD: PROBLÉMOVÁ NADSTAVBA
HYZDÍ NÁMESTIE (BN 22/2010)
Na Hviezdoslavovom námestí 25 sta-
vebník nedávno ukončil bývalú nele-
gálnu čiernu stavbu. Vonkajšia pre-
sklená fasáda pritom pôsobí na
námestí dosť rušivo. Súhlasia s tým
aj diskutujúci Bratislavčania.

~   ~    ~
Podľa Krajského pamiatkového úradu
v Bratislave pamiatkari súhlasili s nad-
stavbou, ktorá bude mať posledné
podlažie ustúpené. Rozhodnutie stálo
na jednej osobe... Jediné povolenie,
ktoré malo byť vydané, malo byť na
rekonštrukciu jestvujúceho krovu. To
by sa však nikto tak nenabalil ako pri
tejto skleníkovej oblude. Pokuta je
smiešnosť, pravdepodobne bola v
oveľa väčšej výške vopred zakalkulo-
vaná do rozpočtu stavby. A dúfať v
rozhodnutie o odstránení stavby sa
rovná čakaniu na príchod mimozem-
skej civilizácie. 

~     ~     ~
Aj v tzv. rozvojových a banánových
štátoch čaká majiteľov čiernych sta-
vieb pokuta (veľmi mastná ) a aj prí-
padné odstránenie čiernej stavby... 

~     ~     ~
Netreba žiadne nové zákony. Netreba
stavebnú políciu. Potrebujeme len, aby
sa dodržiavali zákony a aby tu bola
vymožiteľnosť práva. Zverejnite mená
tých, ktorí to schválili, a potom ich
treba dať na tabuľu pod ten skvost.

~     ~     ~
Najhoršie je, že za to nie je nikto
potrestaný! Vo Francúzsku sú verejné
ankety pred každou akciou, až potom
môžu rozhodnúť tí hore, či stavať.

~     ~     ~
Stavebné úrady sú po justícii najhoršie.
Ako sa dá konanie stavebného úradu
vysvetliť, ak nie neschopnosťou a
korupciou.

~     ~     ~
Za povolenie postavenia tohto hrôzo-
strašného skleníka na historickej budo-
ve by mali ísť všetci „kompetentní” do
horúcich pekiel! Verím, že sa tam aj
všetci stretnú...

~     ~     ~
A ako obvykle sa nič nestane. To je
fakt taký problém dať nadstavbu zbú-
rať, alebo aspoň aby ju dal stavebník
do súladu s povolením? Vyzerá to
otrasne!!!

~     ~     ~
Nie je to len problém Starého Mesta,
ani Bratislavy, ale celého Slovenska.
Práve Bratislava by však mohla ísť prí-
kladom a ukázať, že peniaze ani zná-
mosti nie sú všetko, ale hlavné je to, či
sa dodržiavajú zákony. 

(z diskusie na www.banoviny.sk)

Prvý ročník festivalu vizuálneho umenia

Blaf oživí Bratislavu, bude v 27 galériách
BRATISLAVA
Od 1. do 6. októbra 2010 sa v Brati-
slave uskutoční 1. ročník festivalu
vizuálneho umenia Blaf. Jeho cie-
ľom je vytvoriť platformu, na ktorej
je možné zažiť, pochopiť a vnímať
umenie.
Počas šiestich dní môžete navštíviť 27
galérií, v ktorých je okrem prezentač-
ných a predajných výstav pripravený aj
bohatý program zameraný na rôzne
žánre a médiá. Otvorenie festivalu sa
bude niesť v odľahčenom tóne „fiesty“
v otvorených priestoroch nádvoria Slo-
venskej národnej galérie. 
Od 1. októbra 2010 sa nádvorie SNG

premení na hudobný „stage“, kde
vystúpia obľúbené hudobné skupiny
Hex, Para, Noisecut. V SNG bude aj
celý festivalový víkend v podobnom
duchu. V rámci týždňového „putova-
nia“ po galériách je pripravená vínna
cesta, kde v piatich z nich v centre Bra-
tislavy môžete ochutnať kvalitné víno
z vinohradníctva a vinárstva Miloša
Máťuša. Cesta sa začína 6. októbra
2010 o 15.30 h vo Fru Fru galérii na
Štefánikovej 13 a pokračuje v galé-
riách Enter, Soda, Kressling a Photo-
port. 
Školský balík nápadov na dva dni je
napríklad séria podujatí určená školám

formou interaktívnych, animačných a
kreatívnych podujatí, ďalej to bude aj
tvorivý workshop o súčasnej fotografii
pre žiakov základných škôl či work-
shopy pre mladých o aktuálnych tren-
doch v súčasnom umení.
V priestoroch Skladu číslo 7 (súčasť
komplexu Eurovea) sa uskutoční pred-
náška popredného galeristu Jiřího
Švestku venovaná zákernostiam, ná-
strahám a iným stránkam trhu so súčas-
ným umením. Šesťdňový maratón
tohto mobilného „art-fairu“ uzatvára
Aukcia súčasného umenia v gescií
Nadácie - Centrum súčasného umenia
a spoločnosti Sotheby´s. (dš)

DRAŽBA 1-IZBOVÉHO BYTU
Dražba jednoizbového bytu č. 13. vchod
Bieloruská 38, v dome súp. čísla 5192 v Bratis-
lave s podielmi na spoločných priestoroch a zariade-
niach i zastavaných pozemkoch sa koná 7. 10.
2010 o 11.00 h v zasadačke MÚ BA - Podunaj-
ské Biskupice, Žiacka ulica 2.
Obhliadky sú 5. 10. 2010 o 13.00 h a 6. 10. 2010
o 13.00 h. Najnižšie podanie je 42 100,- EUR,  mi-
nimálne prihodenie 200,- EUR, dražobná zábezpeka
5000,- EUR. Viac informácií na www.i-drazba.sk, a
pda@i-drazba.sk.

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

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU
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SOBOTA 25. septembra
� 13.30 - 22.00 - Dúbravské hody, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 14.00 - Vínne slávnosti, Záhorská
Bystrica, Námestie rodiny
� 14.00 - Príroda Devínskej Kobyly,
pešia exkurzia z DNV do Devína, TIK
DNV Istrijská 49
� 19.00 - Na verande je dobre, hra in-
špirovaná pesničkami S. Tobias, divadlo
Atrapa, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - S. Lavrík: Klietka z červeného
zlata, div. klub Trezor, Námestie SNP 33
� 19.00 - Hviezdy pre Harmony, chari-
tatívne podujatie, NTC Sibamac Aréna,
Príkopová cesta
� 19.30 - Gian Maria Cervo: Voľný
čas - (bez elegancie by nebolo chlapcov
z eskortservisu), premiéra, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 21.00 - 60 sekúnd, film, Autokino,
Zlaté piesky

NEDEĽA 26. septembra
� 10.30 - Supermarkétka, Divadlo na
kolesách, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné, koncert lau-
reátov 21. ročníka medzinárodnej spevác-
kej súťaže M. S. Trnavského, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
� 14.00 - Harmatanec, tanečno-zábav-
né popoludnie pre mentálne postihnu-
tých, M klub, Rovniankova 3
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Charles Duo, DK Lúky, Vigľašská 1
� 17.30 - ŠK Slovan - Dubnica, futbal,
Corgoň liga, Pasienky, Junácka
� 19.00 - H. Garlon: Mikve, dráma
súčasnej izraelskej autorky, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10

� 19.00 - Zhasněte lampiony, herecký
koncert T. Vilhelmovej a M. Miezgu,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - Gian Maria Cervo: Voľný
čas, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

PONDELOK 27. septembra
� 17.00 - Guillermo Mordillo, sprístup-
nenie výstavy karikaturistu a majstra ani-
movanej skratky, Galéria Artotéka, Úsek

hudobnej a umenovednej literatúry,
Kapucínska 1
� 18.00 - Fragmenty z fragmentu, 20
rokov od zoficiálnenia samizdatového
časopisu Fragment, CDLaV, Školská 14
� 19.00 - S. Lavrík: Klietka z červeného
zlata, div. klub Trezor, Námestie SNP 33
�19.00 - T. Johnson: Absolvent, divad-
lo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Zhasněte lampiony, herecký
koncert T. Vilhelmovej a M. Miezgu,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Reelroad, vystúpenie ruskej
world music kapely, Heineken Tower
Stage, Pribinova ulica
� 19.09 - Soňa Horňáková, koncert,
krst CD, Art Klub Scherz, Partizánska 2,
Palisády
� 19.30 - Gian Maria Cervo: Voľný
čas, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Soliloquoy, tanec, Debris
Company, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

UTOROK 28. septembra
� 9.00 a 11.00 - Kocúr v čižmách,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunaj-
ská 36
� 10.00 - Čítanie pre najmenších, číta:
K. Aulitisová, Úsek literatúry pre deti a
mládež, Kapucínska 3
� 14.00 - Kaukazské rozprávky, prezen-
tácia knihy Evy Maliti-Fraňovej, Úsek lite-
ratúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
� 14.00 - Farbičková princezná, diva-
delné predstavenie, hrajú: V. Zetek a M.
Králová, CDLaV, Gaštanová 19
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
multimediálnych tvorivých dielní, O
mori a moreplavcoch, CC centrum, Jirá-
skova 3
� 17.30 - HC Slovan - Poprad, hokej,
Extraliga, Štadión Vl. Dzurillu, Ružinovská
� 18.00 - Gala mladých umelcov u
Zichyho, Hudobný salón, Zichyho pa-
lác, Ventúrska 9
� 19.00 - V. Klimáček: Komunizmus,
neskoro-normalizačná tragédia, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Cyfer Quartet, koncert blues,
funk a jazz, Hlavné námestie
� 19.00 - Poradňa krásy Šereď, pre-
miéra, Divadlo Oľgy Belešovej, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - M. Gorkij, R. Polák: Play
Gorkij alebo Letní hostia, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Mníšky 2 Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.30 - K. Vosátko a kolektív:
Modelky II (krása neni šetko), hra zo

sveta modelingu, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Umri, skap a zdochni, divad-
lo SkRAT, Námestie SNP 12

�21.00 - Chlapec v pruhovaném pyža-
mu, film, Autokino, Zlaté piesky

STREDA 29. septembra
�10.00 a 14.00 - Kocúr v čižmách, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, O far-
bách a tvaroch v ríši zvierat, CC centrum,
Jiráskova 3
�17.00 - Kultúrny a spoločenský život
v Bratislave okolo roku 1900, beseda s
historikom Š. Holčíkom, Úsek krásnej a
cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
�17.00 - Moje maličké nič, premietanie
hraného filmu, Bulharský kultúrny inšti-
tút, Jesenského 7
� 18.00 - Etikoterapia, prednáška, lek-
tor: Mgr. V. Červenák, CDLaV, Gaštano-
vá 19
�19.00 - Aievea, koncert elektronického
džezu, Hlavné námestie
� 19.00 - W. Russel: Shirley Valentine,
one woman show Z. Kronerovej, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 20.00 - Kino podľa Martina Kaňu-
cha,A4 Nultý priestor, Námestie SNP12
� 21.00 - Jana Bezek Trio, Nu Spirit
Club, Šafárikovo nám. 7
� 21.00 - Ace Ventura: Zvierací detek-
tív, film, Autokino, Zlaté piesky

ŠTVRTOK 30. septembra
� 9.00 a 11.00 - Kocúr v čižmách,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunaj-
ská 36
� 17.00 - Chopinovský koncert, klavír-
ny koncert Z. Niederdorfer-Paulechovej,
Poľský inštitút, Nám. SNP 27
� 18.00 - Peter Lachký, koncert, Galé-
ria Artotéka, Úsek hudobnej a umeno-
vednej literatúry, Kapucínska 1
� 18.00 - Tri oriešky pre Richarda
Rikkona, účinkujú: R. Rikkon - klavír a
žiaci zo ZUŠ, Daliborovo nám., M.
Burda - gitara, O. Harmathová - saxofón,
O. Kadlečík - klavír, CC centrum, Jirá-
skova 3

� 18.00 - Cena Janky Guzovej - kon-
cert ľudovej hudby, účinkujú: OĽUN a
sólisti, Malé koncertné štúdio SRo,
Mýtna 1
� 19.00 - Koncert SOSR,Veľké kon-
certné štúdio SRo, Mýtna 1
�19.00 -A. P. Čechov: Platonov, divad-
lo Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - Večer pri tanci, tanečný podve-
čer, Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
� 19.00 - Nightlosers, bluesový koncert,
Hlavné námestie
� 19.00 - H. Pinter: Milenec, divadlo
Ívery, Školská 14
� 19.00 - Všechnopartička, K. Šíp, J.
Náhlovský, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1
� 19.30 - K. Vosátko a kolektív:
Modelky II (krása neni šetko), hra zo
sveta modelingu, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Paranoja, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
�21.00 - Monsters, a. s., film, Autokino
Zlaté piesky

PIATOK 1. októbra
� 18.30 - Music Club, Trimp (hard
rock), Tau (hard rock/ CZ), Jumble
(grunge rock), DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Kapela Armonia, dychová
hudba, Hlavné námestie
� 19.00 - Slávnostné otvorenie festiva-
lu Blaf, Hex, Para, Noisecut, Tatabojs,
Nádvorie SNG, Rázusovo nábrežie,
vstup voľný
� 19.00 - P. Pavlac, J. Ďurovčík, P.
Nagy: Čajočky, muzikál, Heineken
Tower Stage, Pribinova ulica
� 19.30 - Tanečný dom, výučba ľudo-
vých tancov, vyučujú a zábavu vedú Dra-
gúni + hudobno-tanečná skupina z Petro-
vian, hrá: M. Noga + hosť Gypsi band,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

VÝSTAVY
�Vladimir Riabičkov, výstava ruského
výtvarníka, Ruské centrum vedy a kultú-
ry, Fraňa Kráľa 2, potrvá do 30. septem-
bra
� Milota Havránková: Noteboom,
výstava fotografií pri príležitosti životné-
ho jubilea, Galéria PF 01, Panenská 29,
potrvá do 30. septembra
�Ladislav Lesay: Herecké osobnosti v
DK Dúbravka, výstava fotografií, Villa
Rustica, DK Dúbravka, Saratovská 2/A,
potrvá do 29. septembra

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

vyjdú opäť o týždeň

30. 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


