
O tom, čo sa doteraz urobilo v súvi-
slosti s rekonštrukciou Starého mosta,
aké práce na ňom sa ešte len vykona-
jú a o ďalších zaujímavostiach sme sa
pozhovárali s generálnym riaditeľom
spoločnosti Metro Bratislava Vladimí-
rom KOVALČÍKOM.
- V súvislosti so stavom Starého mosta
zmizla asfaltová vozovka a betónová
mostovka. Asfaltovú vozovku sme od-
frézovali v júni, čím sme most odľahči-
li o 150 ton asfaltovej zmesi. S odstra-
ňovaním betónovej mostovky sme
začali 8. septembra a ukončené by
malo byť tento týždeň. Z mosta sa de-
montovalo spolu 402 železobetóno-
vých prefabrikátov a mostné uzávery,
čím je ľahší o približne 1400 ton. Dole
sme dali aj odľahčovacie zariadenie,
tzv. váhadlo. Demontované prefabriká-
ty boli recyklované drvením. 
Ako budú vyzerať piliere a akým
spôsobom sa posilnia?

- Najskôr sme prieskumnými vrtmi
zisťovali stav pilierov, potom sme
ich zvnútra vystužovali a spevňovali
betónovou zmesou aj oceľovými
prútmi tak, aby mohli naďalej plno-
hodnotne slúžiť svojmu účelu. Piliere
sú teraz pripravené na nadstavovanie,
aby sa zvýšil plavebný gabarit mosta.
Taká bola požiadavka Štátnej plaveb-
nej správy - aby výška mosta bola
zvýšená na potrebný štandard a plav-
ba popod Starý most bola v budúc-
nosti jednoduchšia.
Čo všetko ešte čaká most v rámci
rekonštrukcie v budúcnosti? Ako je
to s financovaním?
- Oceľová konštrukcia sa zrekonštruuje
a upraví tak, aby slúžila mestskej hro-
madnej doprave, čiže električke, ďalej,
aby cez most mohli prechádzať chodci

aj cyklisti. Električkové koľaje by mali
byť zapustené vo vozovke, aby po
moste mohli jazdiť sanitky, hasiči a
policajti a aby v prípade potreby mohol
slúžiť ako záložný most pre individuál-
nu dopravu. O financovaní momentál-
ne rokujeme s mestom.
Ako je to s povoleniami potrebnými
na rekonštrukciu?
- Aktuálne čakáme na vydanie územ-
ného rozhodnutia, aby sme následne
mohli požiadať o stavebné povolenie.
Obmedzí dvíhanie mosta lodnú
dopravu? 
- Rozsah týchto prác sa určí v najbliž-
ších dňoch. Závisieť budú od viacerých
faktorov, nielen od financií, ale aj od
počasia či výšky hladiny Dunaja. Lod-
nú dopravu odvážanie nosnej kon-
štrukcie, samozrejme, na istý čas
ovplyvní, všetky kroky budeme kon-
zultovať so Štátnou plavebnou sprá-
vou. Zhováral sa Robert Lattacher
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Na Radlinského

polícia dopredu

varovala pred

komplikáciami 
STARÉ MESTO
Dopravný podnik sa na základe
sťažností a podnetov cestujúcich
rozhodol, že opäť obnoví zastávku
električiek na Vazovovej ulici, ktorú
nedávno zrušil. Zastávka má byť
obnovená od 4. októbra 2010.
Bude pod názvom VAZOVOVA, nová
zastávka na Radlinského má mať názov
FLORIÁNSKE NÁMESTIE. „Zastáv-
ka na Radlinského zostane v súčasnej
polohe, keďže ju časť cestujúcich zhod-
notila kladne ako dobrý prestupný bod,“
uvádza dopravca. Riešenie novej
zastávky považuje ako polovičné, preto-
že magistrát „nevedel zabezpečiť reali-
záciu zastávky tzv. viedenského typu a
nevedel presadiť od polície zriadenie
zastávky pre autobusovú linku č. 94,“
konštatuje dopravný podnik.
Podľa magistrátu zastávka na Radlinské-
ho ulici oproti bývalému kinu Obzor
definitívne zanikla. K zrušeniu došlo
kvôli budúcej výstavbe polyfunkčného
centra Mýtna a plánovanému výjazdu z
podzemných garáží, ktorý má byť na jej
mieste. Dopravná polícia síce so zriade-
ním novej, zlúčenej zastávky na Radlin-
ského súhlasila, ale neodporučila výstav-
bu zastávky viedenského typu. Podľa
inšpektorátu by to mohlo spôsobiť
dopravné komplikácie. Napríklad prie-
pustnosť križovatky Radlinského s
Fazuľovou ulicou nie je možné zvýšiť a
priestor radenia áut na križovatke na
Radlinského je najmä v ľavom odbočo-
vaní zaťažený väčšou intenzitou, než na
akú bol projektovaný. (rob)

Balík lístkov pre 

Bratislavu stojí

1717 a 1276 eur
BRATISLAVA
Lístky na budúcoročné majstrovstvá
sveta v hokeji sú v predaji. Organizá-
tori čakajú, že ich predajú 340-tisíc.
Predávajú sa permanentky na celé podu-
jatie a balík Vstupenky na skupiny, od 1.
decembra 2010 budú lístky na jeden deň
a od 1. februára 2011 aj na jednotlivé
zápasy. Pri zakúpení balíčka dostane
záujemca sadu jednotlivých vstupeniek,
rezervovať si môže maximálne šesť
kusov balíčkov. 
Vstupenky na skupiny vyjdú v základ-
nej skupiny v Bratislave na 273 eur
(kategória 1) a 201 eur (kategória 2). Za
permanentku na celé podujatie (32 vstu-
peniek) záujemca v Bratislave zaplatí
1717 eur (kategória 1) a 1276 eur (kate-
gória 2). Do konečnej ceny však ešte
treba prirátať trojpercentný servisný
poplatok. (brn)
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STARÉ MESTO
Veľký záujem Bratislavčanov, ale aj
zahraničných turistov sa v týchto
dňoch sústreďuje na repliku uhor-
skej kráľovskej koruny. Je vystavená
v Dóme sv. Martina v južnej predsie-
ni katedrály.
Zloženie repliky uhorskej koruny z veže
chrámu po sto piatich rokoch súvisí s
rekonštrukciou strechy katedrály, ktorá
bola v havarijnom stave. Podľa exper-
tov nebyť podpornej pomocnej kon-
štrukcie drevený krov veže dómu sa
mohol zrútiť.
Uhorská koruna sa skladá zo 75 častí.
Reštaurátori už zistili, že pôvodné zlato

sa z nej stratilo, poškodený bol aj tenký
medený plech. Korunu opäť pozlátili,
zrekonštruovali, takto obnovená a natre-
tá špeciálnym emailovým lakom by si
mala uchovať nový vzhľad ďalších päť-
desiat rokov. 
Reštaurátori objavili na korune aj stopy
po troch výstreloch. Dva z nich vošli do
koruny, jeden ju prestrelil. Projektily sa
však nepodarilo nájsť. Podľa hovorcu
Bratislavskej arcidiecézy Jozefa Haľka
existujú tri verzie poškodenia koruny po
výstreloch. Mohli na ňu podľa neho
strieľať českí legionári, ktorí likvidovali
habsburské symboly, bola poškodená
počas oslobodzovacích bojov o Brati-

slavu na konci 2. svetovej vojny a
možná je aj verzia o streľbe v roku 1968
počas okupácie spojeneckými vojskami
vtedajšej Varšavskej zmluvy.
O repliku uhorskej koruny v Dóme sv.
Martina bol záujem hneď od začiatku
jej prezentácie. Koruna by mala byť
vystavená najmenej do nedele a nie je
vylúčené, že verejnosti bude sprístupne-
ná aj dlhšie. Záujemcovia si ju môžu
pozrieť denne od 13.00 do 19.00 h.
Replika uhorskej kráľovskej koruny
bola zložená z hrotu veže Katedrály sv.
Martina naposledy v roku 1905. Pri jej
tohtoročnom zložení našli v jej útrobách
aj vzácne dobové dokumenty. (rob)

Na uhorskú korunu sa kedysi strieľalo
Replika koruny láka Bratislavčanov aj turistov, vpravo reštaurátor Lubomír Sabo. FOTO - SITA

Piliere sú pripravené na nadstavovanie

Pre Bratislavu

je riešením 

dobudovať R7 

a nultý obchvat
BRATISLAVA
Vybudovanie rýchlostnej cesty R7 a
nultého obchvatu mesta  D4 musí
byť podľa predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) Pavla
Freša národným záujmom. 
Obe tieto komunikácie znamenajú
podľa neho riešenie neudržateľnej dop-
ravnej situácie na prístupových cestách
z juhovýchodu a severozápadu do Bra-
tislavy. Ako uviedol, riešením je dobu-
dovanie cesty R7 a nultého obchvatu
D4, aby sa uľahčilo cestovanie v juho-
východnej časti Bratislavy.
Župan poukázal na zúfalú situáciu oby-
vateľov dochádzajúcich do hlavného
mesta, ktorí trávia v kolónach aj hodi-
ny. Pripomenul, že napríklad cez Prí-
stavný most prejde denne 120 000 áut,
hoci pôvodne bol dimenzovaný len na
50 000 vozidiel. 
Variant C rýchlostnej cesty je podľa P.
Freša zrozumiteľnejší, ale nerieši situá-
ciu v Podunajských Biskupiciach.
Konštatoval, že pokiaľ by existovalo
jasné aj zrozumiteľné napojenie a
záväzok, že dovtedy bude urobený aj
obchvat - D4, ktorý by znemožnil, že
variant C vyústi v Podunajských
Biskupiciach, ale vyústi na obchvate
Bratislavy, tak je tento variant prijateľ-
ný. Ak však nultý obchvat nebude, je
podľa neho lepší variant A. (brn)

Schodok mesta

v 1. polroku

vykryli rezervy
BRATISLAVA
Hlavné mesto zverejnilo informáciu
o plnení príjmov a čerpaní výdavkov
rozpočtu za prvý polrok tohto roka.
Celkové príjmy rozpočtu vrátane
finančných operácií dosiahli 113,75
milióna eur. 
Výdavky boli 121,17 milióna eur. Roz-
počet tak dosiahol k 30. júnu 2010
schodok 7,423 milióna eur. Podľa
informácie bol v plnom rozsahu vykry-
tý úsporami z minulých rokov, teda
zdrojmi rezervného fondu. 
Výsledky hospodárenia za prvý polrok
2010 vraj odrážajú vplyv krízy. Ne-
priaznivá finančná situácia sa prejavu-
je poklesom príjmov, výrazný pokles
zaznamenala daň z príjmov fyzických
osôb. „Hlavné mesto dostalo od januá-
ra do júna 2010 iba 65,8 percent obje-
mu dane z príjmov fyzických osôb
oproti rovnakému obdobiu roka 2009,“
informoval magistrát. Výpadok na dani
z príjmov v porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roka predstavuje
16, 679 milióna eur. (brn)
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Šarkanov lieta
nad mestom
stále menej
V čase, keď v obchodných centrách
vyrastá ďalšia generácia Bratislavča-
nov, je úžasné, keď sa nájdu nadšen-
ci, ktorí mestským deťom a ich rodi-
čom ponúknu možnosť prežiť víkend
na čerstvom vzduchu. Takou bola so-
botná šarkaniáda na Devínskom hra-
de. Išlo síce len o piaty ročník tohto
podujatia, v hradnom areáli však cho-
dia miestni púšťať šarkanov už tak-
mer dve desaťročia.
Kto bol v sobotu v Devíne prvýkrát,
musel byť prekvapený množstvom šar-
kanov, ktoré sa vznášali nad hradným
bralom. Prišli takmer tri stovky súťa-
žiacich - od najmenších až po skúse-
ných šarkaniarov. O ceny však išlo až v
poslednom rade, na prvom mieste bola
aj tentoraz zábava pre malých aj veľ-
kých. Šarkanom v sobotu prial aj vietor,
nebolo problém dostať draka hore a
udržať ho na oblohe. Nechýbal tradičný
devínsky ríbezlák, ktorý si mohli vy-
chutnať najmä tí, ktorí pri ceste do De-
vína uprednostnili MHD, a dobrá nála-
da, ktorá sprevádzala tohtoročnú šar-
kaniádu od začiatku až do konca.
Kedysi bolo jesenné mesto plné šarka-
nov, ktorých deti púšťali všade tam, kde
len trochu zafúkal vetrík. Je pravdou, že
tých možností, ako prežiť voľné chvíle
mali malí aj veľkí podstatne menej.
Vyrastali sme na ulici a cítili sme sa tam
bezpečne ako doma. Neboli počítače,
internet, televíznych kanálov bolo len
pár. Nestáli žiadne nákupno-zábavné
centrá s množstvom pokušení ako strá-
viť voľný čas.
Je isté, že Bratislavčania sa raz nabažia
bezcieľneho blúdenia po klimatizova-
ných uličkách obchodných centier či
vysedávania v zadymených kaviarňach
presklených chrámov konzumu. Nejaký
čas to však potrvá a za ten čas vyrastie
v Polusoch, Auparkoch, Avionoch a
Euroveách ďalšia generácia, ktorá ne-
spozná ten vzrušujúci pocit držať na
lane vo vetre sa vzpierajúceho šarkana.
Šarkanov nad jesenným mestom lieta
stále menej. Nie je to však vina detí, ale
rodičov a starých rodičov, ktorí ich
namiesto na veterný kopec, zoberú rad-
šej do nákupného centra. Aby mali od
nich pokoj. Radoslav Števčík

Vymenia poškodený spomaľovač,

ktorý už prerezal dve pneumatiky

Pamiatkový

úrad vraj 

koná pomaly
BRATISLAVA
Nedávne vyjadrenia Pamiatkového
úradu SR (PÚ SR), týkajúce sa pod-
netu na vyhlásenia PKO za národnú
kultúrnu pamiatku, sú podľa aktivis-
tov skôr osobným názorom riaditeľ-
ky úradu ako odborný konsenzus o
pamiatkových hodnotách PKO. 
Podľa aktivistov združenia Bratislava
otvorene (BAO) pri prvom podnete
BAO začiatkom roku 2008 riaditeľka
Pamiatkového úradu odsunula začatie
procesu vyhlasovania PKO za kultúrnu
pamiatku s tým, že úrad si počká na
závery vedeckej konferencie. Tá mala
definovať okruhy pamiatkových hodnôt
slovenskej architektúry 50. a 60. rokov
20. storočia a ich pamiatkovej ochrany.
„Napriek tomu, že medzinárodná kon-

ferencia v októbri 2008 jednoznačne
stanovila potrebu a naliehavosť ochrany
tejto architektúry, Pamiatkový úrad SR
nepodnikol žiadne kroky k výskumu
hodnôt PKO,“ uviedol aktivista Ivan
Bútora. V stanovisku BAO sa píše, že je
zarážajúce, ak s archívnym výskumom
začal až po opätovnom podnete vo
februári 2010.
Pamiatkový úrad SR v stanovisku z 22.
júna 2010 konštatuje, že nekoncepčné
úpravy a čiastkové rekonštrukcie v
minulosti natoľko degradovali architek-
tonické hodnoty objektov PKO, že dnes
možno areál považovať iba za „torzo
torza“. „Takéto konštatovanie od inšti-
túcie profesionálnej pamiatkovej ochra-
ny je absurdné a neprijateľné. Podstatou
obnovy pamiatok je hľadanie stratených
súčastí i súvislostí a reštaurovanie či re-
konštrukcia pôvodných objektov, čoho
výsledkom je obnovený celok - pamiat-
ka alebo jej časť,“ tvrdia aktivisti.
Aktivisti z BAO sú presvedčení, že Pa-
miatkový úrad SR sa pod vedením ria-
diteľky Kataríny Kosovej spreneveril
svojmu poslaniu - ochrane kultúrno-his-
torického dedičstva našej krajiny.
„Svedčí o tom nielen kauza PKO, ale aj
zanedbanie ochrany industriálneho de-
dičstva. Aj preto sme upozornili minist-
ra kultúry na potrebu prehodnotiť zotr-
vanie súčasnej riaditeľky Pamiatkového
úradu SR vo funkcii,“ dodali aktivisti z
Bratislava otvorene. (rob)

Zdravá škôlka

má posilniť

imunitu detí
VRAKUŇA
Projekt Zdravá škôlka spúšťajú 5.
októbra 2010 vo Vrakuni. Materská
škola na Kríkovej ulici sa stane prvou
na Slovensku, kde budú denne pre-
ventívne pôsobiť na zvyšovanie imu-
nity detí prostredníctvom fototerapie.
Cieľom projektu Zdravá škôlka je posil-
niť imunitu detí a znížiť chorobnosť.
Fototerapia je typ liečby, pri ktorom sa
prirodzene aktivuje samoliečebný po-
tenciál organizmu. Obnovuje funkciu
energeticky vyčerpaných buniek. 
Deti v rámci projektu Zdravá škôlka
absolvujú každý deň preventívnu liečbu
svetlom pod dohľadom vyškolených
učiteliek priamo v triedach. Metóda
priaznivo pôsobí pri atopickom ekzéme,
alergiách, lupienke, astme, prechladnutí,
bolestiach zubov, aftách a iných problé-
moch. (rob)

NOVÉ MESTO
Bezpečnosť v cestnej premávke,
najmä však chodcov, zabezpečujú
tzv. spomaľovače, ktoré inštaluje
mesto alebo miestne samosprávy
najčastejšie pred priechody pre
chodcov. Niekedy však práve ony
spôsobia vodičom problémy.
O probléme s jedným spomaľovačom
nám napísala čitateľka Mária Oravco-
vá. Opísala skúsenosť svojho brata,
ktorý doplatil na poškodený spomaľo-
vač na Jaskovom rade v mestskej časti
Nové Mesto.
Ako čitateľka uviedla, so sťažnosťou
sa obrátila 29. septembra 2010 na
novomestskú samosprávu. Upozorňu-
je v nej na zlý stav vozovky, kvôli
ktorej si jej brat 26. septembra prere-
zal dve pneumatiky. Príčinou boli
vyčnievajúce skrutky na spomaľova-
čoch - tzv. retardéroch. Oprava ho
vraj stála vyše 410 eur. 
Podľa informácie tlačovej tajomníčky
starostu Nového Mesta Alžbety Kles-
nilovej sťažnosť našej čitateľky bude
vybavená. „Miestny úrad dá v priebehu
dvoch-troch dní zničený, respektíve
pokazený spomaľovač opraviť.“
Na otázku Bratislavských novín, či nie

je možné klásť na cesty inteligentné
spomaľovače, ktoré splnia svoj účel aj
šetria technický stav vozidla, odpove-
dala: „Všetky osadené spomaľovacie
prahy sú certifikované. Na Jaskovom
rade sú osadené z bezpečnostných
dôvodov - je tu hustá premávka a nie sú
tu chodníky. Spomaľovače teda majú
chrániť chodcov. Pri veľkej intenzite
dopravy sa však ničia. A osobitne
vtedy, keď vodiči spomaľovače nereš-
pektujú,“ konštatovala v odpovedi
hovorkyňa Nového Mesta.

V hlavnom meste už sú a stále aj pribú-
dajú rôzne druhy spomaľovačov. Nie-
ktoré, tie stavané, robia vodičom pro-
blémy kvôli vysokému profilu na
vozovke a nebezpečenstvu poškodenia
podvozku. 
Spomaľovače však majú svoj význam,
najmä proti bezohľadne a rýchlo jaz-
diacim vodičom. Samosprávy by však
mali zvažovať ich nasadzovanie a
inštalovať také, ktoré autá síce pri-
brzdia, no nepoškodzujú . (rob)

FOTO - M. Oravcová

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Zhustená výstavba medzi Lamačom
a Záhorskou Bystricou dennodenne
komplikuje  mnohým vodičom život.
Hodonínska cesta sa začína pre-
pĺňať, križovatka pri odbočovaní do
krematória je preplnená, chýbajú
tam semafory.
Vodiči sa už niekoľko rokov sťažujú na
časté zápchy na Hodonínskej ulici v
okolí Bratislavského krematória.
Najmä v čase rannej špičky je cesta v
okolí krematória v smere do centra
upchaná a nervy vodičov skúša aj blíz-
ka križovatka v tvare T pri bývalom
sídle záchranného systému, ktorá je
najmä v popoludňajších hodinách pre-
plnená. 
Vozovka je vedľajšia napriek tomu, že
ňou prechádzajú denne tisícky áut v
smere z diaľnice a Devínskej Novej
Vsi do krematória, Záhorskej Bystrice,
Marianky a do Stupavy. Naposledy,
podľa niektorých vodičov, nepridalo na
priepustnosti ani zriadenie križovatky
so semaformi pri novom bauMaxe.

Podľa vyjadrenia z magistrátu je nová
svetelne riadená križovatka Hodonín-
ska - Krematórium/bauMax riadená
dynamicky s vyvolávaním a predlžo-
vaním jednotlivých fáz riadenia pomo-
cou detektorov a tlačidiel pre chodcov.
Križovatka má vraj dostatočnú prie-
pustnosť a jej riadenie semaformi je
zatiaľ v skúšobnej prevádzke. 
„Po zistení prípadných nedostatkov
bude upravená tak, aby presnejšie zod-
povedala aktuálnej dopravnej situácii,“
uvádza magistrát. Ten dopravnú situá-
ciu na mieste preveroval v rannej
dopravnej špičke 10. a 14. septembra
2010 a nedostatky nezistil. „Podľa
našich zistení nebola dokonca ani
využívaná maximálne možná dĺžka
zelenej 71 sekúnd v smere do centra pri
výzve od detektorov vedľajších sme-
rov - bez tejto výzvy sa zelená automa-
ticky predlžuje,“ uviedol pre Brati-
slavské noviny vedúci oddelenia
dopravného plánovania magistrátu
Vladimír Mikuš. Podľa neho veľké
časové medzery medzi vozidlami

ukončujú zelenú po troch sekundách
bez výzvy na detektore, čím môže
vinou pomalých vodičov dochádzať k
nevyužívaniu maximálneho možného
času zelenej. 
Ako V. Mikuš ďalej uviedol, so zníže-
ním zaťaženia dopravy v tejto lokalite
sa ráta v roku 2011. Vtedy by mala byť
spustená diaľničná križovatka Stupava
/juh. Ráta sa aj s rozšírením Hodonín-
skej cesty na štyri jazdné pruhy, no
podrobnejšia štúdia vraj ešte nebola
spracovaná. 
Rozšírenie komunikácie v priamych
smeroch v budúcnosti podstatne zvýši
aj priepustnosť svetelne riadenej križo-
vatky. V súvislosti s pripravovanou
výstavbou v lokalite Lamačská brána
uviedol, že o zvýšenie kapacity kritic-
kej križovatky pri bývalom záchran-
nom systéme by sa mala postarať jej
prestavba na okružnú križovatku.
Postaviť ju má spoločnosť The Port,
ktorá už má od mesta súhlasné záväzné
stanovisko na vydanie územného roz-
hodnutia na stavbu. (rob)

Vodiči sa začínajú čoraz viac sťažovať

na časté zápchy v okolí krematória

KARLOVA VES
Bratislavská ZOO sa pripravuje na
Svetový deň zvierat, ktorý bude v
nedeľu 3. októbra 2010. V jeho pro-
grame nebudú chýbať rôzne zaují-
mavé akcie, príťažlivé pre dospe-
lých, ale najmä pre deti.
Od 11.00 do 15.45 h sa napríklad usku-
toční komentované mega kŕmenie
zvierat. Zabezpečuje ho oddelenie
vzdelávania a propagácie v spolupráci
s chovateľmi. K vybraným druhom
zvierat sa pripravia vedrá s ovocím a
zeleninou, návštevníci potom môžu
potravu hádzať zvieratám. Záujemco-
via pritom nesmú priniesť žiadne krmi-
vo z domu. 
Niektoré druhy (ľudoopy, plameniaky,

žirafy, zebry, hrošíky, lemury vari, gue-
rézy, makaky, mačiaky, gibony, noso-
rožce) kŕmia chovatelia ovocím a zele-
ninou, pričom používajú netradičné
formy kŕmenia - napr. ovocie a zeleni-
na pre opičky navlečená na šnúrke,
alebo schovaná v rúrke vystlanej sla-
mou, prípadne v starej ponožke
vypchanej senom. 
Mäsožravým druhom sa taktiež potra-
va (kúsky mäsa) ukryje do vriec či
rúrok so slamou a zavesí vo výbehu
(surikaty, medvedík čistotný, veľké
mačky...). 
Návštevníci ZOO tak vidia zvieratá
priamo v pohybe, v aktivite, pretože
potravu si zvieratá musia vyhľadávať,
prípadne vyberať. Počas ich činnosti

lektor návštevníkom rozpráva rôzne
zaujímavosti o daných druhoch zvierat.
Od 16.00 do 16.30 h sa uskutočnia
ukážky canisterapie. Prisľúbené sú dva
psíky-terapeuti (border kólia a zlatý
retriever). 
Ešte predtým, o 13.00 h sa začnú na
Info stanovištiach Zaujímavosti z ríše
zvierat, čo budú súťaže, hry, aktivity o
zvieratkách pre deti (kvízy, skladačky,
priraďovačky, napríklad skladačka čím
sa živia zvieratká). Deti sa tak hravou
formou naučia všeličo o zvieratkách a
za absolvovanie uvedených aktivít
dostanú drobnú odmenu.
Vstupné na akciu sa nemení, podľa
platného cenníka na letnú sezónu platia
dospelí 4,30 € a deti 2,70 €. (brn)

ZOO pripravila Svetový deň zvierat

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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V telocvični

majú historickú

vzácnu maľbu
STARÉ MESTO
Počas rekonštrukcie gymnázia na
Grösslingovej ulici objavili v zrkadle
južnej steny telocvične maľbu väč-
ších rozmerov. Maľba je momentálne
zachránená, k jej zrekonštruovaniu
sa pristúpi budúci rok.
„Ide o alegorickú maliarsku kompozí-
ciu s vyobrazením postáv v dvoch
plánoch,“ uviedol pamiatkar Ján
Mackovič, pričom dodal, že „povrch
bol namaľovaný technikou secco
fresco“. Rozmery objavenej maľby sú
desať až dvanásť štvorcových metrov.
Reštaurátorský prieskum ukázal, že
farebné časti maľby sa miestami spra-
šujú a niektoré sa nachádzajú na
uvoľnenom podklade. 
„Vzhľadom na nedostatok finančných
prostriedkov na náročné reštaurovanie
maľby a najmä na funkčné využitie
priestoru sa dočasne pristúpilo k jej
záchrane formou spevnenia podkladu,
fixovania maľby a prekrytia náterom, čo
v budúcnosti umožní jej reštaurovanie,“
dodal Ján Mackovič. Miestnosť, v kto-
rej sa maľba nachádza, bude naďalej
slúžiť ako telocvičňa.
Náklady na rekonštrukciu školy boli
20,9 milióna eur. Na dokončovacie
práce v budúcom roku sa ráta so sumou
ďalších asi 850-tisíc eur. Celkové nákla-
dy na rekonštrukciu školy tak dosiahnu
21,8 milióna eur. Základy tohto gymná-
zia siahajú až do 17. storočia, minulý
rok budova školy oslávila svoju storoč-
nicu. (mch)

Neplatiči museli

uvoľniť 

šestnásť bytov
PETRŽALKA
Za prvý polrok roku 2010 uzatvoril
petržalský starosta Milan Ftáčnik 22
nových nájomných zmlúv so
záujemcami o obecný byt. 
„V šestnástich prípadoch bol pridelený
byt vyprataný po neplatičoch, v šies-
tich išlo o prázdny či nový obecný byt.
Všetky zmluvy zohľadňujú prísne
zásady hospodárenia s obecnými
bytmi,“ informoval hovorca petržal-
skej samosprávy Ľubomír Andrassy.
Súčasťou každej novej zmluvy je
notárska zápisnica, ktorá umožní
miestnemu úradu automaticky, bez
rozhodnutia súdu, pristúpiť k exekúcií,
ak si nájomca prestal plniť dohodnuté
zmluvné podmienky. Najväčšia brati-
slavská mestská časť má k dispozícii
799 bytov a v aktuálnom zozname
záujemcov je evidovaných takmer
1500 žiadostí. (brn)

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

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Verejný terminál intermodálnej 
prepravy Bratislava - Pálenisko, 
ktorej navrhovateľom je Ministerstvo
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na
vlastné náklady zhotoviť kópie od 21. 9. do
20. 10. 2010 v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciál-
ne nám. l. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA -
Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
časť EIA/.)

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

CEPIT - Central European Park For
Innovative Technologies Bratislava, 
ktorej navrhovateľom je CPT Infra, s.r.o.,

Cintorínska 3/A, 811 01 Bratislava
Do záverečného stanoviska je možné
nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy
alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie od
21. 9. do 20. 10. 2010 v priestoroch Slu-
žieb občanom/FRONT OFFICE na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
Primaciálne námestie 1. (V elektronickej podo-
be bude zámer k nahliadnutiu na www.enviropor-
tal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona
č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného
prostredia a regionálneho rozvoja SR 

upustilo od požiadavky vypracovania správy
o hodnotení navrhovanej činnosti 

Rozšírenie kapacít parkoviska, 
Bratislava, ktorej navrhovateľom je

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., 
J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava

V ďalších krokoch procesu posudzovania bude
správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej
činnosti. Do zámeru je možné nahliadnuť, robiť
si z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné nákla-
dy zhotoviť kópie v dňoch od 8. 9. do 7. 10.
2010 na prízemí Magistrátu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne
námestie 1, v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe
bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.) V spolupráci s navrhovate-
ľom bude zvolané verejné prerokovanie zámeru.
�  �  �  �  �

VEREJNÉ PREROKOVANIE
sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom

28. 9. 2010 (utorok) o 16.30 h
v miestnosti č.107 

na 1. poschodí  Primaciálneho paláca,
Primaciálne námestie 1 v Bratislave

NEBYTOVÉ PRIESTORY:
6 nebytových priestorov na Grosslingovej

ulici 52
2 nebytové priestory na Špitálskej ulici 57
2 nebytové priestory na Kozej ulici 19
1 nebytový priestor na Grosslingovej ulici 6
1 nebytový priestor na Podjavorinskej ulici 13
3 nebytové priestory na Heydukovej ulici 25

Podmienky súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli
miestneho úradu na ulici Medená 2 v Bratislave

a internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
oznamuje zámer prenajať na základe

obchodnej verejnej súťaže

STARÉ MESTO
Na nefungovanie eskalátorov v pod-
chode na Patrónke sa pomerne často
sťažujú cestujúci a obyvatelia z oko-
lia. Zastávka s podchodom na
Patrónke je pritom významným
dopravným prestupným uzlom hro-
madnej dopravy v meste.
Na obidvoch stranách zastávok na
Patrónke sa denne premelú stovky
ľudí. Napriek tomu tento dopravný
prestupný uzol je už roky hanbou v
rámci kultúrnosti cestovania mestskou
hromadnou dopravou v meste. 
K zanedbaným prístreškom a prostre-
diu pripomínajúcom to na Hlavnej sta-
nici sa pridáva aj častý problém s eska-
látormi. Napísala nám o ňom aj sedem-
desiatročná dôchodkyňa Ľudmila
Chlebničanová. Ako uviedla, na Pat-
rónke často prestupuje a zo záhrady v
Dúbravke si nosí napríklad vypestova-
nú úrodu. „Pohyblivé schody veľmi
často, hlavne vo sviatočné dni, nefun-
gujú. Najmä tie smerom von z mesta,
hoci majú byť v prevádzke až do 22.
hodiny,“ posťažovala sa Ľudmila
Chlebničanová. 
Správcom podchodu na Patrónke je
magistrát. Ten priznáva, že sťažnosti
na pohyblivé schody na Patrónke
dostáva často, hlavne od starších Brati-
slavčanov. „Pohyblivé schody v tomto
podchode už niekoľko rokov fungujú
na fotobunku, to znamená, že keď
stoja, nie sú mimo prevádzky, treba
prejsť cez fotobunku, postaviť sa na
schody a tie sa spustia,“ pripomína
mesto. Ako ďalej magistrát vysvetľuje,

k tomuto riešeniu pristúpili v rámci šet-
renia financií a elektriny. „Oznámenie
o tomto spôsobe spúšťania pohybli-
vých schodov pravidelne vyvesujeme
na stenu pri schodoch, väčšinou tam
však dlhodobo nevydrží. Zabezpečíme
však jeho opätovné vyvesenie,“ uvied-
li z magistrátu. 
Ako mesto opätovne priznáva, počas
sviatkov naozaj nie sú pohyblivé
schody v prevádzke, výnimkou sú
vianočné sviatky a Dušičky, pretože
podchod býva v čase sviatkov menej

frekventovaný. V prípade poruchy
eskalátorov je okrem sviatkov možné
požiadať v čase od 6.00 do 22.00 h
obsluhu, ktorá sa nachádza v objekte
verejného WC, o denník a zazname-
nať tam nefunkčnosť zariadenia s
uvedením dátumu i času. 
Obsluha má potom zabezpečiť nápra-
vu prostredníctvom pracovníkov spo-
ločnosti, ktorá má údržbu i prevádzku
na starosti z poverenia hlavného
mesta. Robert Lattacher

FOTO - Zuzana Špačková

Sťažnosti na eskalátory na Patrónke 

sú časté, počas sviatkov ani nefungujú

Už po štvrtý raz sa do celoeurópskeho podu-
jatia Noc výskumníka zapojilo aj Slovensko
a Bratislavský samosprávny kraj. Akcia bola
určená predovšetkým na popularizáciu a
prezentovanie výsledkov výskumu a vývoja
na Slovensku.
Snohou organizátorov bolo podujatím vzbudiť
záujem najmä mladých ľudí objavovať neobja-
vené a skúmať nepoznané. „Najväčší význam
tejto akcie je to, že výsledky vedy sa priamo
prezentujú pred ľuďmi. A keď človek zbadá
záujem, je úplne jasné, že veda má čo pove-
dať priamo ľuďom v území,“ povedal pred-
seda Bratislavského samosprávneho kraja
Pavol Frešo počas slávnostného otvorenia
akcie. Návštevníci mohli osobne spoznať špič-
kových slovenských vedcov, vyskúšať si, z
čoho pozostáva ich práca a byť súčasťou pripra-
vených experimentov z rôznych oblastí vedy od
spoločenských až po technické a lekárske
smery. Na všetkých čakali najlepší vedci v
oblastiach ako robotika, informačné technoló-
gie, lekárska veda a mnoho ďalších.
Podujatie sa konalo v troch slovenských mes-
tách - v Bratislave, Tatranskej Lomnici a v
Košiciach. Hlavným bodom akcie boli hlavné
vedecké show, ktoré sa uskutočnili vo večer-
ných hodinách v nákupnom centre Avion v Bra-
tislave. Záujemcovia mohli navštíviť Prírodo-

vedné múzeum v Bratislave, kde sú pre nich
pripravené celodenné aktivity, Detské múzeum
v Bratislave, ktoré pripravilo prezentácie pre
deti, Botanickú záhradu v Bratislave, kde sa
mohli poprechádzať nasvietenými skleníkmi. V
Tatranskej Lomnici bolo možné navštíviť hvez-
dáreň a pozorovať nočnú oblohu a nočnú oblo-
hu.
Podľa predsedu Slovenskej akadémie vied
(SAV) Jaromíra Pastoreka je dôležité vedieť
prezentovať vedu takú, aká je. „Systém treba
nastaviť tak, aby bola čo najlepšia komuni-
kácia. Tá spočíva v tom, aby aj pracovníci
ukázali svoje výsledky,“ priblížil. Pastorek
verí, že aj na Slovensku raz dosiahne veda takú
úroveň, aká je v susedných krajinách. „Veda,
výskum a vzdelanie sú kľúčové veci, narasta-
jú a budú narastať. Nemali by sme byť len
montážnou dielňou EÚ, ale mali by sme sa
snažiť predávať prácu rúk, aj prácu hlavy,
mozgu a tvorivosť,“ uviedol podpredseda
vlády a minister financií Ivan Mikloš. Výsledky
slovenskej vedy treba podľa neho propagovať,
pretože máme množstvo šikovných vedcov a
výskumníkov. Členka Výboru pre vzdelávanie,
vedu, mládež a šport NR SR Tatiana Rosová
označila za osobitnú ambíciu s osobitnými
finančnými nárokmi vybudovanie centra kon-
centrácie vzdelávania, vedeckovýskumného a

inovačného potenciálu v alebo pri Bratislave.
„Projekt nadviaže na existujúce domáce
kapacity a projekty, predpokladá sa účasť
súkromných zdrojov a štrukturálnych fon-
dov. Bude sa vytvárať nielen podľa vzoru,
ale najmä v úzkom prepojení podobných
projektov v Brne, Budapešti a vo Viedni,“
uviedla.
„Som presvedčený, že ak máme hovoriť o
rozvoji vedy, ľudia tomu musia rozumieť a
dôverovať. Dnes si môžu priamo siahnuť na
výsledky vedeckého výskumu,“ povedal
Frešo. Práve takéto priame siahnutie na výsled-
ky vedy je podľa neho pre človeka najcennejšie
a najzrozumiteľnejšie. Ako uviedol, veda by
mala mať základy už v stredných školách a aby
to nebola vec len pre tých najschopnejších.
„Považujem to za istý základ, aby ďalšie
generácie mali k vede pozitívny vzťah,“
doplnil župan. História európskej noci výskum-
níkov siaha do roku 2005. Odvtedy Európska
komisia pravidelne podporuje projekty zamera-
né na priblíženie vedy a vedeckých pracovní-
kov laickej verejnosti. Slovensko sa do tejto ini-
ciatívy zapojilo po štvrtýkrát, prvýkrát pod
záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR. Noc výskumníka 2010 na Slovensku
zorganizovala Slovenská organizácia pre
výskumné a vývojové aktivity.

Na Noci výskumníkov bolo možno
vidieť viaceré objavy a vynálezy

Ani bratislavský župan Pavol Frešo neodolal pri pohľade na
high-tech roboty.

So študentmi a odborníkmi diskutovali okrem bratislavského
župana aj minister financií Ivan Mikloš a poslankyňa NR SR
Tatiana Rosová.
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Kolkovna má dobrú kuchyňu aj pivo
Po čase sme sa opäť vydali na dunajs-
ké nábrežie do areálu Eurovea, kde je
na meter štvorcový pomaly viac reš-
taurácií a kaviarní ako v historickom
jadre mesta. V západnej časti je Reš-
taurácia KOLKOVNA EUROVEA,
ktorá okrem plzenského piva ponúka
takmer výlučne českú kuchyňu.
Kolkovna je pôvodný český koncept
Pilsner Urquell Original Restaurant. V
roku 2004 bol ocenený ako Najlepší
český gastronomický koncept. Názov je
odvodený od budovy bývalej pražskej
tlačiarne cenných papierov a kolkov
(kolkovne), kde bola otvorená prvá reš-
taurácia tejto siete.
Interiér je zariadený originálne - presne
v duchu starých pražských reštaurácií -
drevená podlaha, drevené obklady stien,
drevený mobiliár - na stenách fotografie
pivovaru, nosné stĺpy oblepené novina-
mi z prvej republiky. To všetko dáva
bratislavskej Kolkovni puncu staroče-
skej hospody - ilúzia však nie je úplná -
prítomnosť moderného nákupného cen-
tra je nepriehľadnuteľná.
V jedálnom lístku dominujú jedlá českej
kuchyne doplnené o rizoto, špagety,
gnocchi, či lasagne. Dali sme si Gulášo-
vú polievku z hovädzieho „karabáčku“

a zemiakov s čerstvou petržlenovou
vňaťou a so škvarkovým rožkom (2,99
€). Čašník nám nevedel vysvetliť, čo je
to karabáček - vraj druh hovädzieho
mäsa. Ako sme neskôr zistili, je to kve-
tová špička zo spodného šálu stehna.
Guláš bol vynikajúci - servírovaný však
bol v hlinenej miske, ktorá zbytočne
držalo teplo a polievka tak pomaly
chladne. Rožok bol horúci a chutný,
nebol však veľmi oškvarkový.
Vynikajúca bola Trhaná sliepka v po-
lievke - silná slepačia polievka s kusmi
sliepky a trhanou cestovinou (2,69 €),
akurát sliepka a cestovina nemuseli byť
trhané, pokojne to mohli nakrájať. Natr-
hané kúsky mäsa a cestoviny boli pri-
veľké aj na lyžicu.
Zo špecialít Kolkovny sme si dali Plzen-
ský guláš z mladej hovädzej glejovky s
cibuľkou a čerstvou feferónkou, podá-
vaný so žemľovými knedľami a zemia-
kovými plackami (6,99 €). Bol vynika-
júci, možno trochu prislaný. To však
nebol prípad Králičích stehien na slani-
ne - pečené na zelenine, so šampiňónmi,
cibuľkami, slaninou, so zemiakovou

kašou prevoňanou majoránom (10,99
€). Zemiaková kaša s majoránom bola
originálna a chutná - rovnako sme si
pochutili na králičích stehnách.
Pečené Jahňacie kolienko v červenom
víne - marinované v čerstvých bylin-
kách a zelenine, s listovým špenátom a
domácimi zemiakovými kroketami so
sušenou cibuľou (11,19 €) sme si dali s
opekanými zemiakmi, pretože krokety
došli (?). Jahňacie bolo vynikajúce.
Špecialitou podniku sú domáce klobá-
sky s jablkovým chrenom a pikantnou
horčicou. Dali sme si zverinovú klobásu
(3,29 €/200 g) a bol to malý klobásový
obrad. S dobre a poctivo načapovaným
pivom to nemalo chybu.
Kolkovnu Eurovea sme navštívili dva-
krát - pri prvej návšteve bol úvod tro-
chu rozpačitý, keď sme museli počkať,
kým personál doklebetí, pri druhej
návšteve sme k obsluhe nemali výhra-
dy. Ocenili sme dobrú domácu českú
kuchyňu, ktorá nezaostáva za dobre ča-
povaným tankovým pivom.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Komunálna politika je pre občanov
V minulosti raz ktosi povedal, že mys-
lenie bolí. Očividne je to pravda, ak sa
na nástroji priamej demokracie (refe-
rende) zúčastnila ani nie tretina
oprávnených voličov!
Argument, že 7 miliónov eur sme mohli
použiť na užitočnejšie veci, je síce prav-
dou, ale v danom prípade nebol dôvo-
dom na ignorovanie účasti. Ani rozšíre-
ný názor, že referendum podporuje SaS,
neobstojí ako dôvod na neúčasť. Prečo?
Nuž vážení a milí: Peniaze boli vyhode-
ná tak či tak a v prípade platnosti refe-
renda bola nádej, že na Hradnom vrchu
dôjde k zmenám k lepšiemu. 
Lebo - ak si naivne myslíte, že si niekto
dobrovoľne siahne na výhody, navštívte
urýchlene psychiatra! Som presvedče-
ná, že účasť na referende bola priamo
sabotovaná, a to opozíciou aj koalíciou.
Aj ja som sa vyliečila zo svojich názo-
rov na niekoľko aj vysokopostavených
ľudí a osobne im už nedám svoj hlas. 

Aby tej politiky nebolo málo, musím
zaryť aj do blížiacich sa komunálnych
volieb. Desí ma, že politické strany sa
snažia natlačiť svojich (zväčša neúspeš-
ných) „zaslúžilých“ členov do mest-
ských zastupiteľstiev. Slintajú asi pri
predstave, ako sa ešte dajú získať neja-
ké benefity. Neviem síce aké, pretože v
Bratislave je už predaný asi každý štvor-
cový meter. Veď aj na zastupiteľstve,
ktoré bude 30. septembra 2010, je vyše
60 prípadov na predaj a prenájom. 
Možno by som však mala navštíviť psy-
chiatra, keď som sa doteraz nevedela
zbaviť predstavy, že komunálna politika
je o službe občanom. Asi som beznádej-
ný cvok, ak sa starám o poriadok v
našom meste, o odstraňovanie nástrah
pre motoristov aj chodcov, bránim zvyš-
ky zelene a protestujem proti nevkus-

ným a zbytočným stavbám a nadstav-
bám. A ak mi to čas a sily dovolia, som
na telefóne pripravená (bez ohľadu či je
sviatok alebo piatok) poradiť nielen
spotrebiteľom v rôznych problémov. 
Keďže to robím už skoro dvadsať rokov
bez nároku na odmenu, dovoľte mi ten-
toraz použiť obchodniarsku formuláciu,
podľa ktorej sa dobrý tovar chváli sám.
Podľa reakcie stoviek ľudí viem, že
moja práca nie je zbytočná! To je jediný
dôvod, prečo napríklad budem ešte aj v
nadchádzajúcich komunálnych voľbách
- 27. novembra 2010. 
Kto si myslí, že ma bude podporovať
nejaká mocná politická strana, alebo že
za mnou stoja „sponzori“, hlboko sa
mýli. Pravda, spravodlivosť a poctivosť
nie sú práve politickým platidlom. Viac
sa vypláca ľúbivá lož. Ani to však nie je
správne, ak sa slušní ľudia nechcú špi-
niť v politike.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

V parku je

toľko zelene

ako voľakedy
LIST ČITATEĽA
Spomínam na slávu parku v Dimi-
trovke (BN 25/2010), ale chcem pro-
testovať proti opisu súčasnej situácie.
Firma Dynamit Nobel sa na terajšom
mieste, kde ju postavili, postupne roz-
širovala. V tom čase bola od centra
mesta tri či štyri kilometre.
To množstvo zelene, ktoré chýba auto-
rovi, je tam rovnaké ako pred štyridsia-
timi rokmi. Chodníčky v parku sú tie
isté, stromy tiež nechýbajú, len sú star-
šie a väčšie. 
Fontánka bola len malou ozdôbkou kru-
hového objazdu alebo pamiatkou na
útulné dvadsaťmetrové kúpalisko s dre-
venými kabínkami, ktoré padlo za obeť
výstavbe administratívnej budovy,
keďže pôvodnú administratívnu budovu
na Račianskej (dnešná chemická prie-
myslovka) zabralo školstvo.
Rád by som videl, z ktorej strany niečo
odkrojili. Budova spoločenského
domu Vernosť má za suseda pekne zre-
konštruovaný Náš dom, ktorý bol za
mojich mladých čias spoločenským
centrom. Oproti Vernosti je zrenovova-
ná budova bývalých detských jaslí.
Štadión zase patril futbalovému klubu
ŠK Dynamitka, ktorý tu hrával aj
druhú celoštátnu ligu. 
Za dlhé roky sa v tejto lokalite udiali
pekné aj menej pekné veci, ale obviňo-
vať niekoho z barbarstva je silná káva.
Nedá mi navyše pripomenúť, že dnešní
„barbari“ zrenovovali jeden dominant-
ný objekt pri „hodnotnej“ fontánke...

Vladimír Matúš, Bratislava

Chcelo by to

aktualizovať

webovú stránku
LIST ČITATEĽA
Kvitujem, že bezbariérové cestovanie
sa zlepšuje, myslím si však, že každý
človek s postihnutím vyžadujúcim si
vozík, či sprevádzajúci takto postih-
nutého človeka by privítal, keby mal
o trasách takto uspôsobenej dopravy
v meste aj adekvátne informácie.
V prvom rade by to chcelo aktualizo-
vanú stránku na www.dpb.sk aj v
„kolónke“ bezbariérové cestovanie. A
potom označenie takto uspôsobených
spojov aj v ich cestovnom poriadku
(napr. vyznačenie na webovej stránke v
časti „bezbariérové cestovanie“ pri
linke autobusu č. 63 len „poradie č. 1,
3 a 4“ užívateľovi nič nehovorí.) Ak si
totiž chcete vec objasniť, ani operátor
DPB nie veľmi vie, ktorý spoj má
poradie 1, 3 a 4, teda akým kľúčom si
zistiť čas jeho príchodu na danú zastáv-
ku. Zisťovať si každé ráno na dispečin-
gu DPB (ako mi bolo odporučené), na
ktorú trať a v akom čase vzhľadom na
danú zastávku bude vypravený nízko-
podlažný dopravný prostriedok vhod-
ný i pre vozíčky, je dosť nepružné. 
Každý, kto potrebuje tento spôsob
dopravy, by určite uvítal lepšiu trans-
parentnosť, hlavne pravidelnosť da-
ných liniek (nie skúmanie, či dnes ide),
ako aj ich jasné označenie (piktogra-
mom...) v cestovnom poriadku/na web
stránke, ako aj na jednotlivých zastáv-
kach. M. Binderová, Bratislava 

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

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 dvere?

AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

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

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

Zabuchli ste si dvere?

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE
panikové kovania

0905 310 069, 0904 988 220
predajňa, dieľňa:

Púpavova 30a, Karlova ves



5BRATISLAVSKÉ NOVINY 32/2010

STARÉ MESTO
NA PUŠKINOVEJ ULICI neznámy
páchateľ ukradol osobné motorové
vozidlo Porsche Cayenne turbo, čím
spôsobil lízingovej spoločnosti škodu
120 000 eur. 
NA ŠANCOVEJ ULICI neznámy
páchateľ ukradol z obývacej izby prí-
zemného bytu bez použitia násilia
kabelku s osobnými dokladmi a peniaz-
mi, čím poškodenej žene spôsobil škodu
120 eur.
NA DUNAJSKEJ ULICI prepadli
pobočku stávkovej kancelárie. Ozbroje-
ný páchateľ vošiel do pobočky a pod
hrozbou použitia zbrane žiadal od
zamestnankyne peniaze. Tá mu v obave
o život dala 1000 eur. Počas prepadu sa
v pobočke nenachádzali žiadni klienti a
nikto nebol zranený. Páchateľ po lúpež-
nom prepadnutí zamkol zamestnankyňu
na toalete a ušiel na neznáme miesto.
Muž mal 35 až 40 rokov, držal krátku
čiernu guľovú zbraň.
NA KAMENNOM NÁMESTÍ, v
Tescu, mali straku. V oddelení textilu
sa žena z Bratislavy pokúsila ukrad-
núť koženú bundu za 99,95 eura. Z
bundy odtrhla bezpečnostný kód a
schovala si ju pod vetrovku, ktorú
mala na sebe. Cez pokladnice prešla
bez zaplatenia, no pri východe ju
zadržal pracovník SBS.
NA ZÁMOCKEJ ULICI neznámy
páchateľ nezisteným spôsobom vnikol
do garáží, následne rozbil okno na dve-
rách spolujazdca vozidla Saab, z ktoré-
ho odcudzil slnečné okuliare zn. Arma-
ni a Polaroid, CD box a kožené rukavi-
ce, čím spôsobil škodu 690 eur. Poško-
dením vozidla navyše spôsobil ďalšiu
škodu - 600 eur. Páchateľ pritom pokra-
čoval ďalej, rozbil okno na dverách
spolujazdca vedľa zaparkovaného vo-
zidla Mercedes B 180, z ktorého ukra-
dol slnečné okuliare Gucci, čím spôso-
bil škodu 200 eur a na vozidle škodu
1000 eur. Nakoniec prešiel na koniec
garáže, kde rozbil okno na dverách spo-
lujazdca na Lexuse IS, z ktorého odcu-
dzil slnečné okuliare No End, čím spô-
sobil škodu 100 eur a na vozidle tiež
100 eur.

KARLOVA VES
NA NÁMESTÍ SV. FRANTIŠKA
došlo k lúpežnému prepadnutiu poboč-
ky banky. Neznámy ozbrojený páchateľ
vošiel do budovy a pod hrozbou použi-
tia zbrane žiadal od zamestnankyne
finančnú hotovosť. Pracovníčka banky
mu v obave o svoj život a zdravie penia-
ze vydala. Počas prepadnutia bol v
banke jeden klient. K zraneniu osôb
nedošlo. (sb, mm)

Vojaka Alfonza

som po liste

odignorovala
Do júna 1953 sme ešte sídlili na
Kalinčiakovej ulici. V tom roku (5.
marca) odišiel do neba s päťcípový-
mi hviezdičkami na večné časy milo-
vaný vodca proletárov všetkých kra-
jín J. V. Stalin.
Stáli sme zhromaždení na chodbe, štu-
denti aj profesori, v polkruhu pred
vyvýšeným katafalkom (obrátené dre-
vené koryto) prikrytým červenou
sovietskou zástavou. Nad ním visel
zväčšený portrét generalissima, všetky
obloky v pozadí zastreté tiež červeným
plátnom (aj naše tváre boli červené),
okolo záplava kvetov v kvetináčoch
poznášaných z tried a z chodieb. Pri
katafalku čestná stráž, zväzák a zvä-
záčka. Konala sa panychída. Zaznel
smútočný Pochod revolucionárov zo
školských ampliónov, po ňom zborový
spev narýchlo nacvičenej, vodcom
obľúbenej piesne Suliko, nasledoval
siahodlhý prejav obsahujúci samé
superlatívy na zosnulého (my sme však
už vtedy vedeli o gulagoch). Celé sa to
skončilo Internacionálou. Na šestine
sveta aj inde zavládol hlboký smútok.
Vlajky viseli na pol žrde.
Po deviatich dňoch (14. marca) sa
pobral do „večných lovíšť“ aj prezi-
dent ČSR Klement Gottwald. Teáter
sa už nekonal, iba čierne, úzke stužky
pripevnené cez rámy jeho portrétov
visiacich v triedach, minúta ticha,
prejav cez školský rozhlas. Darmo,
prezident nebol generalissimus, iba
jeho podriadený.
A vlajky, štátne aj čierne, viseli ďalej.
Do bohatej mimoškolskej činnosti sme
sa zapájali podľa záujmov. V telocvič-
ni sa konali vedomostné súťaže, aj tan-
covačky s našimi chlapcami, na dvore
medzitriedne volejbalové súťaže, v
jedálni zápasy v stolnom tenise. Boli
založené kultúrne úderky, zostavovali
sme a nacvičovali programy na rôzne
príležitosti, vystupovali sme v Cver-
novke (ZMDŽ), Káblovke, Dunajplav-
be, Tungsrame, počas udeľovaní
hrdých titulov Úderník socialistickej
práce, pri výročných členských schô-
dzach ROH, na MDŽ, všade tam, kam
nás zavolali. Organizovali sme súťaže
v prednese poézie a prózy. Ani tu ma
Tália neopúšťala!
S prednesenou básňou (či ódou) na
Trať mládeže od M. Rúfusa s názvom
Až pôjde tento vlak som ako prvoro-
čiačka uchytila prvenstvo tretiakovi
Stanovi Kubišovi, ktorý sa po ukonče-
ní pedagogického gymnázia stal her-
com a zviditeľnil sa postavou predáka
vo filme Nevera po slovensky.
S úderkou sme sa zúčastňovali aj na
prísahe „nováčikov“ v neďalekých
Kutuzovových kasárňach. Recitova-
ním, spevmi, tancami v krojoch. Po
jednej takej akcii na mňa čakalo pre-
kvapenie na vrátnici školy v podobe
listu v ružovej obálke. Akýsi „vojín“
Alfonz navrhoval stretnutie (ostatné
zostane listovým tajomstvom). Písmo
na úrovni slabšieho prváčika a množ-
stvo gramatických chýb boli pre mňa
dostačujúcim dôvodom na jeho odig-
norovanie.

Helena Kloudová-Jonášová
Učiteľka z Dunajskej ulice (2010)

Pokračovanie nabudúce

Moderná výstavba nerešpektuje históriu
Európania prišli v stredoveku na
veľmi afektívny a pritom pomerne
lacný spôsob stavebnej konštrukcie.
Keďže drevo bolo pomerne drahé,
nestavali z dreva celý dom, ale len
jeho kostru, respektíve nosnú kon-
štrukciu. Steny budúceho objektu
boli postavené ako kostry z dreve-
ných trámov, medzi jednotlivé dreve-
né časti konštrukcie potom vkladali
siete z prepletaných prútov a tie oma-
zali hlinou. 
V „lepších“ prípadoch vkladali medzi
drevené trámy nepálené tehly, ktoré
bolo možné kombinovať s kameňmi
vhodných tvarov. V niektorých európ-
skych krajinách s vyhovujúcim podne-
bím sa zachovali také stavby úctyhod-
ného veku, napríklad vo Francúzsku a v
Anglicku, v Nemecku, aj v Dánsku či v
Holandsku. Najstaršie zachované z nich
vo Francúzsku sa datujú do 12. storočia.
Anglickí bádatelia dokazujú, že kon-
štrukcia bola na ostrovoch známa už
priebehu mladšej a neskorej doby
kamennej. Na drevené konštrukcie sa
podľa možnosti používalo drevo ihlič-
natých stromov. Podmurovka alebo prí-
zemie budovy bolo obyčajne z kameňa,
aby bola drevená konštrukcia odizolo-
vaná od vzlínajúcej sa vlhkosti zo zeme.
V nemčine sa taká konštrukcia volá
Fachwerk, vo francúzštine je známa ako
colombage, v angličtine timber-framed
house. V češtine sa ujal názov hrázděné
zdivo. Slovenčina vlastný termín pre
takú konštrukciu nemá. 
Aj na terajšom Slovensku boli postave-
né podobné konštrukcie, najmä na úze-
miach, kam prišli noví obyvatelia z
nemeckých krajín. Tu však bol dostatok
dreva, a preto nebol problém stavať
celodrevené zrubové stavby, alebo obiť
základnú nosnú konštrukciu doskami.
Staršie príklady možno nájsť na niekto-
rých častiach drevených evanjelických
(tolerančných) kostolov, ktoré boli
postavené pod nemeckým vplyvom
(Kežmarok). V období baroka sa s
použitím rovnakej konštrukcie stavali
ľahké priečky nad klenutými prízemný-
mi priestormi. Vzácny príklad z prelo-
mu 18. a 19. storočia sa našiel 1993 v
bratislavskom Grassalkovichovom pa-
láci, keď sa upravoval na rezidenciu
prezidenta republiky. 
Romantický návrat k historickým sta-
vebným slohom na konci 19. storočia
znamenal aj u nás „znovuobjavenie“
tejto stavebnej techniky. Použili ju na
niektorých dekoratívnych prvkoch víl
na Novom svete (pod Slavínom), na
budovách okolo dnes už zrušenej dosti-
hovej dráhy v terajšej Petržalke, na

budove „kasína“ v areáli fabriky Dyna-
mit-Nobel, či na objekte zábavného
podniku Etablissement Bellevue
(neskôr prestavané na Sokolovňu). Tak
bola postavená aj časť staničnej budovy
(kultúrna pamiatka) na Červenom
moste, ktorú pred týždňom bezdomovci
podpálili a zničili. 
Najviditeľnejšie boli technikou Fach-
werk postavené časti maďarského
veslárskeho klubu na južnom brehu Du-
naja, kde dnes stojí nosná veža Nového
mosta a na budovách blízkych športo-
vých zariadení (tenisový klub).
Na mieste terajšej Petržalky stála na
konci 19. storočia len pomerne malá
dedinka Engerau, po maďarsky oficiál-
ne Pozsonyligetfalu. Napriek tomu, že
jej názov sa začínal v maďarčine slo-
vom Pozsony-, nachádzala sa na území
Mosonskej župy. Na inundačnom území
Dunaja južne od Prešporku sa nedalo
pred 18. storočím vybudovať stále síd-
lisko. Až spevňovanie dunajských bre-
hov v druhej polovici 18. storočia zaru-
čovalo obyvateľom tamojšieho kúska
zeme akú-takú ochranu pred každoroč-
nými povodňami. Z pôvodne rybárskej
a neskôr čiastočne poľnohospodárskej
dediny sa na konci 19. storočia vyvinu-
lo sídlisko robotníkov, ktorí pracovali v
priemyselných podnikoch (Durvayova
tehelňa, továreň na emailovaný tovar,
strojárske dielne, továreň na výrobu
gumy), ktoré prosperovali najmä po
zavedení železničnej dopravy a po
vybudovaní cestného a železničného
mosta Františka Jozefa (terajší Starý
most, 1890) cez Dunaj. K pôvodne
výhradne nemecky hovoriacemu oby-
vateľstvu sa prisťahovali robotníci z
maďarsky hovoriacich území.  
Najstaršie jadro dediny ležalo v priesto-
re medzi terajšou Inchebou a Gymná-

ziom Alberta Einsteina, respektíve
medzi areálom nákupného strediska
Aupark a železničnou traťou. Od parku
(Sternallee, Aupark, Sad Janka Krála)
bola dedina pôvodne oddelená neskôr
zasypaným ramenom Dunaja. 
Po prvej svetovej vojne pričlenili úze-
mie dediny Ligetfalu/Engerau aj osady
Audorf (Starý háj) k Československej
republike, po roku 1920 pomenovali
obec schválne pre nemecky či maďar-
sky hovoriace pôvodné obyvateľstvo
ťažko vysloviteľným slovom Petržalka,
ktoré nemá žiadne historické opodstat-
nenie. Zdroj a pôvod nového názvu je
dodnes nevyjasnený.
Jedna z ulíc na rozhraní pôvodnej dedi-
ny a priemyselného areálu dostala meno
Vilová. Podľa víl, v ktorých tam bývali
úradníci a riaditelia susediacej továrne.
Moderná výstavba obytných blokov
pôvodné historické stavby v areáli
vôbec nerešpektuje
. Najvýraznejšia z nich sa už skoro roz-
padla. V „poslednej“ hodine sa podarilo
rozpoznať jej historickú hodnotu a stav-
bu zachrániť. Po dôkladnej rekonštruk-
cii sa stala ozdobou mestskej časti Petr-
žalka. Je to dnes najstaršia na území
bývalej dediny Engerau zachovaná
stavba. (Staršia hájovňa zo začiatku 19.
stor. v Starom háji, ako aj letné divadlo
Aréna z roku 1899 stoja na historicky
„inom“ území).
Je zarážajúce, ak sa v novinách (s odvo-
laním na www.petrzalka.sk) objavuje
informácia, že naproti železničnej stani-
ce Petržalka „si odfotíte staničný dom“
zo začiatku 20. storočia. Žiadny taký
„staničný dom“ neexistuje. Je to vila,
postavená metódou Fachwerk či en
colombage, v ktorej býval na začiatku
20. storočia pán Herkner, vtedajší riadi-
teľ v roku 1896 založenej Uhorskej
továrne na emailovaný tovar (akciová
spoločnosť). Štefan Holčík

FOTO - archív



VÝSTAVA
Návštevníci symbolickej „električ-
ky“, galérie Drink in gallery Andy
pod Bratislavským hradom na
Beblavého 4 môžu do 7. októbra
2010 obdivovať originálne výtvarné
diela Aleša Vojtášeka s výjavmi,
ktoré ste už možno videli - vo sne
alebo v najskrytejšom mieste duše.
Výstava mladého bratislavského
výtvarníka Aleša Vojtáška Circus Cae-
lestis Nebeský cirkus, odráža dnešnú
dobu (rýchleho žitia a želania si
nemožného) viac, ako by sa na prvý
pohľad zdalo. Maliar, fotograf a expe-
rimentátor v jednej osobe zo starých
relikvií vyskladáva nadčasovú pravdu
o živote a viere každého z nás.
Nebeský cirkus svojským štýlom aj
výpoveďou nadväzuje na predchádzajú-

ce výstavy autora: Životorenie, Funky-
Fresh či Vyvolený, ktoré boli akousi
pomyselnou oslavou pozemského živo-
ta. Aktuálna kolekcia pridáva k oslavám
ešte ďalší rozmer - silu duchovnej
dimenzie. Kolekcia diel spája Východ
so Západom, staré s novým, nábožen-
skú vieru a science-fiction, abstrakciu s
realitou. Doménou súboru nových, ori-
ginálnych koláží je hravosť a „božská“
tvorivosť, svet zázrakov, kúziel, a rajská
záhrada - plná šťastia a radosti, ale aj
pekelných démonov.
Umenie, motivované vierou, nábožen-
skými rituálmi či Knihou kníh, je staré
ako ľudstvo samo a ešte aj dnes majú
nadpozemské, sväté bytosti čo povedať
svetu, dokonca sa presunuli z chrámov
na stránky komiksov či na plátna kín.
Človek sa už od počiatku snažil zhmot-

niť božstvo - niečo „vyššie“, aby mu
pomohlo zahnať strach, zaistiť obživu,
ochrániť ho pred chorobou či pred
nepriateľmi. Nadpozemský, všemohú-
ci až magický faktor sa preto prejavil v
umení každej civilizácie a cyklicky
mieša karty dodnes. 
„Náboženské“ umenie presahuje
dimenziu ľudského chápania a prechá-
dza do mystických sfér nášho vnútra. V
časoch, keď hmota a rozum ovláda
svet, poskytuje Vojtášekov koncept
Nebeského Cirkusu pohľadnú, príťaž-
livú a upokojujúcu oázu, plnú pohody,
zázrakov aj nesmrteľnosti.
Vo farebných kolážach na palube brati-
slavskej električky objavíte plejádu
Bohov, svätcov, superhrdinov a báj-
nych zvierat v polohe, v ktorej ich ešte
nepoznáte. (dš, av)
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Multivitamín

odštartuje 

v Petržalke
HUDBA, DIZAJN
Multivitamín je názov multižánrovej
benefičnej akcie, ktorá sa uskutoční
8. októbra 2010 v Klube za Zrkadlom
na Rovniankovej 3.
Program odštartuje o 15.00 h dizajn
market, atmosféru spríjemní Dj Stroon.
Akciu zavŕšia koncerty The Autumnist,
Future sound of Petržalka a divokú
párty roztancuje Marius Konvoj (CZ).
Výťažok z akcie poputuje aj na OZ
Súcit a pomoc na opustené a týrané
zvieratá. (dš)

Sadovská uvádza

v Devíne svoj

Drawing Pin
VÝSTAVA
VArt Gallery Devín na Brigádnickej
27 vystavuje Dorota Sadovská.
Výstava Drawing Pin prezentuje sériu
drobných malieb s motívom ľudskej
figúry. Dorota Sadovská maľuje kresbu,
kreslí štetcom, spochybňuje náhľady na
kresbu a maľbu. Výstava potrvá do 17.
októbra 2010. V rámci podujatia Blaf
bude v Art Gallery 4. októbra o 16.00 h
krst grafického albumu Doroty Sadov-
skej. (dš)

Marie Rottrová

vystúpi 

v Istropolise
HUDBA
V sále Istropolisu na Trnavskom
mýte 1 sa 14. októbra 2010 zaspieva
česká „lady soul“ Marie Rottrová.
Divákom predstaví svoju najznámejšiu
ranú tvorbu spolu s hitmi Lásko, voníš
deštěm, Zřejmě letos nikde nejsou
kytky a ďalšími. Speváčka vystúpi s
pôvodnou skupinou Flamingo, ktorej
džezovo-soulové zameranie sa dopĺňa s
jej hudobným citom a jemne zastretým
hlasom. Hosťom programu bude jej
dvorný textár Jaroslav Wykrent. (dš)

Slovan vyprášil

Skalicu, prehral

v B. Bystrici
HOKEJ
Zaplnený štadión v Ružinove videl
proti Skalici exhibičné vystúpenie
hokejistov Slovana, v ktorom bol
čerešničkou na torte výkon Mirosla-
va Šatana. Po hodoch však prišlo
bolenie brucha a prehra v Banskej
Bystrici.
Slovo, ktoré dal ešte v lete Miroslav
Šatan, dodržal a v piatok proti Skalici
nielenže nastúpil, ale dokonca strelil tri
góly. Problémy s elektrinou síce one-
skorili začiatok zápasu o 25 minút, no
divákom sa to vrátilo v poltucte gólov
v skalickej sieti a v množstve ďalších
pekných akcií. Priebeh stretnutia pri-
tom nebol taký jednoznačný, hostia
však nedokázali svoje šance premeniť
a inkasovali debakel. „Začiatok nena-
svedčoval, že zvíťazíme takým rozdie-
lom. Úvod bol z našej strany dosť vlaž-
ný a ťažko sme sa dostávali do tempa.
Skalica navyše dobre bránila, my sme
sa iba ťažko presadzovali. Podarilo sa
nám to až po tom, ako sme zapli na
vyššie obrátky. Chlapcom musím
poďakovať za dnešný výkon,“ pozna-
menal tréner Pavel Hynek.
Kto čakal, že slovanisti začnú v Ban-
skej Bystrici tak, ako proti Skalici
skončili, ten musel byť sklamaný. Pod
Urpínom sa skončila úvodná tretina a
Bratislavčania po nej prehrávali 0:3!
Zverenci Pavla Hyneka ožili až po
prvej prestávka. Znížili na 3:2, tesne
pred koncom v power-play šiestich
proti štyrom aj na 4:3, ale vyrovnať sa
im už nepodarilo. 
„Na výsledku sa podpísala prvá tretina,
v ktorej sme veľmi slabo korčuľovali.
Nie sme spokojní, že sme domácim
dali priveľa priestoru, čo znamenalo
ich vedenie 3:0. Od druhej tretiny sme
sa vzchopili, mali sme prevahu, vypra-
covali sme si aj príležitostí, ale nedoká-
zali sme ich premieňať. Pod bystrické
trestné strieľania sa podpísali naše tak-
tické chyby. Na vyrovnanie nám zosta-
lo málo času. V budúcností sa musíme
vyvarovať takých chýb, aké sme dnes
urobili,“ priznal asistent Miroslav Mik-
lošovič. (mm)

Slovan a Petržalka s víťazstvami, obidva

tímy idú ďalej aj v Slovenskom pohári

Nebeský cirkus Aleša Vojtášeka sa 

predstaví pod Bratislavským hradom

FUTBAL
Slovan s Petržalkou majú za sebou
úspešný týždeň. Obaja bratislavskí
zástupcovia v dvoch najvyšších súťa-
žiach vyhrali nielen svoje ligové
zápasy, ale postúpili aj v Slovenskom
pohári.
Belasí sa proti Dubnici predstavili aj s
novými posilami. Bývalý Ružomber-
čan a naposledy sparťan Žofčák, ktorý
podpísal zmluvu do roku 2013, sa pre-
zentoval snaživým výkonom, útočník
Šebo aj dvoma gólmi. Obidva strelil v
samotnom závere stretnutia a zavŕšil
tak skazu Dubničanov na 6:1! Škoda,
že v nedeľu vládlo v Bratislave už kla-
sické jesenné počasie, inak by výkonu
Slovana tlieskalo určite viac ako niečo
vyše tisícovky najvernejších.
„Hráčom neprekážal iba dážď, ale aj
silný vietor. V prvom polčase sme ho
však využili a strelili sme štyri góly.
Počas prestávky sme hráčom prízvuko-
vali, aby nepoľavili, ale veľmi to nepo-
mohlo, lebo sa uspokojili a ich nasade-
nie už nebolo také vysoké ako v prvom
polčase. Okrem toho sme častejšie

chybovali v kombinácii a chýbala aj
väčšia koncentrácia. Napriek tomu
som však s výsledkom spokojný, pote-
šili aj góly Halenára a Šeba, hráčov,
ktorí sa vrátili či prišli do mužstva,“
zdôraznil tréner Jozef Jankech. V sobo-
tu 2. októbra sa belasí predstavia v
Dunajskej Strede.
Prvoligová Petržalka pokračovala vo
víťaznej sérii aj proti Šali. S posledným
tímom tabuľky to však nemala najjed-

noduchšie, no zverenci Vladimíra
Goffu zvládli aj tento duel a s jedinou
prehrou po desiatom kole sú stále za
vedúcim Trenčínom. V najbližšom kole
hrá Petržalka v Senci.
Už v týždni sa Slovanu aj Petržalke
darilo v 2. kole Slovenského pohára.
Belasí v ňom doma rozstrieľali prvoli-
gový Púchov 6:0 a Petržalka si v takisto
domácom prostredí poradila s Dunaj-
skou Stredou, keď vyhrala 2:1. (db)

Vianočné trhy 2010
Hlavné mesto SR Bratislava v súvislosti s organizovaním
Vianočných trhov 2010 vyhlasuje výberové konanie na prenájom
stánkov na Hlavnom a na Františkánskom námestí v Bratislave
na obdobie od 19. novembra do 23. decembra 2010.

Uzávierka doručenia prihlášok: 11. 10. 2010 do 17.00 h

Písomná prihláška do výberového konania musí obsa-
hovať:
- presné označenie uchádzača, - účel nájmu (t.j. presne špecifi-
kovaná ponuka sortimentu predaja - ponúkaný tovar uvedený v
prihláške bude obsahom nájomnej zmluvy a prípadné zmeny a
doplnenia nebudú akceptované), - ponuku nájomného vo forme
sadzby Eur/1deň, - doklad o oprávnení podnikať (originál výpisu
nie starší ako tri mesiace), - referencie.

Účelom nájmu, t.j. ponukou predávaného sortimentu
môžu byť:

- vianočné darčeky
- občerstvenie (jedlá a nápoje charakteristické pre vianočné

obdobie)

Minimálne nájomné je stanovené takto:
- stánok na vianočné darčeky 37,- EUR/1deň
- stánok na občerstvenie 133,- EUR/1deň
- stánok na občerstvenie + plocha na gril 200,- EUR/1deň
- stánok na občerstvenie + plocha na pergolu 266,- EUR/1deň

Písomné prihlášky do výberového konania treba zaslať na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie nájmov nehnuteľností
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1

(poštou, alebo osobne do podateľne), a to v uzavretej obálke, 
na ktorej bude uvedené presné označenie uchádzača a výrazné
označenie heslom: VIANOČNÉ TRHY 2010 / NEOTVÁRAŤ!

Prihlášky treba doručiť do 11. 10. 2010 do 17.00 h.
Uchádzač si v prihláške zvolí spôsob doručenia písomnej odpove-
de o výsledku výberového konania tak, že odpoveď mu bude
priamo zaslaná poštou alebo si ju vyzdvihne na pracovisku Slu-
žieb občanom.

Prípadné informácie týkajúce sa výberového konania budú poskytované
výlučne na pracovisku Služby občanom/Front Office, tel. 02/59 356 581
alebo prostredníctvom e-mailu: vianocnetrhy@bratislava.sk
Tlačivo prihlášky ako aj ďalšie informácie budú k dispozícii na webstránke
www.bratislava.sk a na pracovisku Služby občanom/Front Office na príze-
mí budovy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1.

Jeden z poltucta gólov Slovana dal Dubnici Filip Kiss. FOTO - SITA
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www.IKEA.sk | Otvorené 7 dní v týždni: 10.00 – 22.00
IKEA Bratislava, s.r.o. – AVION Shopping Park, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava

HVIEZDY VAŠEJ
SPÁLNE

novinka

KOLJA, zrkadlo. 
Sklo. Ø75 cm. 

SMYCKA, 
kvetina 
€3,49/ks
Plast. V77 cm. 
REKTANGEL, 
váza €14,99
Sklo. V45 cm. 

LYCKA, vešiaky 
€3,99/3 ks
Masívne drevo.
Š40 cm.
Jednotková cena €1,330

TANJA BRODYR, 
poste né oblie ky 
€29,99
100% bavlna.
150×200/50×60 cm.

BUMERANG, 
vešiak €4,99/8 ks 

Morené masívne drevo. Š43 cm.
Jednotková cena €0,624

VILA, oblie ka na 
vankúš €2,99/ks 
Pôvodná cena €4,99 
100% bavlna. 
50×60 cm.

PJÄTTERYD, obraz €39,99 Pôvodná cena €64,90 
Tla  na plátne. 90×90 cm. 

VILA, napínacia plachta 
€9,99 Pôvodná cena €12,99
100% bavlna. 90×200 cm.

HEMNES, skrinka 
s 3 zásuvkami. Morená 
masívna borovica alebo 
farebný náter. 110×51, V97 cm.

KASSETT, škatu a na DVD. 
Lepenka. 21×26, V15 cm.
Jednotková cena €2,495

JANSJÖ, 
pracovná 

lampa €9,99
Pôvodná cena €29,99

LED diódy. V60 cm. 

OVANLIG, 
váza €0,99/ks

Plast. V20 cm. 

FELICIA, 
závesy 

€29,99/pár
Pôvodná cena 

€34,99 
100% polyester. 

145×300 cm. 

Nemusíte by  hollywoodskou fi lmovou hviezdou, ke  si chcete dopria  útulnú 
a pohodlnú spál u. V obchodnom dome IKEA nájdete všetko potrebné, o vám 
pomôže zregenerova  vaše sily a na erpa  energiu. A teraz za nové nižšie ceny!

€14,99
Pôvodná cena €19,99

€99,90/ks

€3,20
Hovädzie na divoko s prílohou.
Len 30. 9. – 31. 10. 2010

PRÁVE TERAZ
V REŠTAURÁCII IKEA

LUSY, poste né oblie ky.
100% bavlna. 150×200/50×60 cm.
Ponuka platí len 30. 9. – 6. 10. 2010

CENA
IKEA
FAMILY

€2,29

FORSYTIA, poste ná
prikrývka €12,99
Pôvodná cena €13,99
100% bavlna. 
150×250 cm.

ALVINE ÖRTER, 
poste né oblie ky 
€7,99 100% bavlna. 
150×200/50×60 cm.

BIBBI SNURR, 
poste né oblie ky 
€14,99 100% bavlna. 
150×200/50×60 cm.

€4,99/2 ks
 Pôvodná cena €5,99

Bežná cena €19,99

PAX/LYNGDAL, skri a s posuvnými dverami.
Tvrdené sklo, hliník, fólia s brezovým vzorom.
150×66, V236 cm. 

€310
Pôvodná cena €465

DOPRAVA ZADARMO
do vzdialenosti 50 km 

od obchodného domu IKEA
pri nákupe skri ovej zostavy PAX 

a vnútorného vybavenia 
KOMPLEMENT/SKUBB nad €350

Pre lenov IKEA FAMILY
30. 9. – 3. 11. 2010
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SOBOTA 2. októbra
�14.00 - 16.00 - Program na výstave J.
Bartusz Gestá, body sekundy, SNG,
Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4
� 14.00 - 18.00 - Festivalový víkend na
nádvorí SNG, Rázusovo nábrežie
�14.30 - Kocúr v čižmách, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Koncert Speváckeho zboru
Lúčnica, program: A. Scarlatti, N. Ke-
drov, I. Hrušovský, J. Cikker, E. Suchoň,
L. Janáček, O. Halma, L. Cherubini, Veľ-
ké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 17.00 - Koncert v rámci festivalu
Večery Rádia Devín, účinkujú: Peter
Kosorín - marimba Komorné štúdio
SRo, Mýtna 1
� 17.00 - Čaj o piatej s HS Roland
Live, tanečná zábava, Stredisko kultúry
BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - Folklórny súbor Technik,
premiéra hudobno-speváckeho progra-
mu Z albumu, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.00 - Musica da camera - vokálny
koncert, účinkujú: L. Duchoňová - mez-
zosoprán, M. Klátik - klavír, Malé kon-
certné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.00 - P. Pavlac, J. Ďurovčík, P.
Nagy: Čajočky, muzikál, Heineken
Tower Stage, Pribinova ulica
� 19.00 - Pecha Kucha Night Bratisla-
va, Amfiteáter SNG, Nám. Ľ. Štúra 4
� 19.30 - V. Klimáček: Som hot dog
(true story of my facebook), divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 21.00 - 3:15 zomrieš!, film, Autokino,
Zlaté piesky
� 22.00 - Noc literatúry, hudba: M. Pia-
ček, hostia: M.Solotruk a K. Chmel,
moderuje Z. Belková, Komorné štúdio
SRo, Mýtna 1

NEDEĽA 3. októbra
�10.00 a 14.30 - Kocúr v čižmách, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36

� 10.30 - Nedeľné matiné, J. Slávik,
violončelo, D. Varínska, klavír, program:
P. Martinček, R.Berger, R. Schumann,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11

� 10.30 - Nedeľné hudobné matiné -
organový koncert, účinkuje: M. Štrbák-
organ, Veľké koncertné štúdio SRo,
Mýtna 1
� 14.00 - 18.00 - Festivalový víkend na
nádvorí SNG, Rázusovo nábrežie
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Kartágo, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.30 - Veľkí herci malým deťom,
divadlo Úsmev, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
�14.00 - 16.00 - Program na výstave J.
Bartusz gestá, body sekundy, SNG,
Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4
�19.00 - Folklórny súborTechnik, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - É.-E. Schmitt: Evanjelium
podľa Piláta „alebo ako to bolo..“,
divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Lordi, bulvárna komédia, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - Bar Argentína, čierna komé-
dia o bielom prášku, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

PONDELOK 4. októbra
� 15.00 - Kytica pozdravov, otvorenie
III. ročníka festivalu Seniorfest, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 18.30 - Istanbul express: skúmanie
multilingualizmu v Európe, Ako sa
varia dejiny (r. P. Kerekes) / projekcia +
diskusia s režisérom, Hugo Čáves
Orchestra, koncert, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
�19.00 - S. Beckett: 2x Beckett, Krap-
pova posledná láska, Stupaje, dve jed-
noaktovky dramatika, divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - Rómeo, Júlia a vírus, Túlavé
divadlo, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.09 - Salón karikaturistov No3,
moderuje J. Walter, Art Klub Scherz, Par-
tizánska 2, Palisády
� 19.30 - Bar Argentína, čierna komé-
dia o bielom prášku, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Musica slovaca - Ex tempore
- experimentálny koncert, účinkuje: P.
Guľas - čembalo + hostia, Komorné štú-
dio SRo, Mýtna 1

UTOROK 5. októbra
� 9.00 a 11.00 - Kocúr v čižmách, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
tvorivých dielní, O rodostromoch a
erboch, CC centrum, Jiráskova 3
�17. 00 - Súzvuk dreva, vernisáž výsta-
vy drevenej plastiky, M klub, Rovnian-
kova 3

� 17.00 - Holé baby, divadelný happe-
ning v podaní Štúdia Twiga, Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4
� 19.00 - R. W. Fassbinder:...len kvap-
ky na horúce kamene, komédia s pseu-
dotragickým koncom, divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - Sólo pre dvoch hluchých,
komédia o manželstve, Divadlo v podpa-
lubí, Tyršovo nábrežie

� 20.00 - Post-psychedelic soirée, kon-
cert, L’Ocelle Mare (FR), Core Of The
Coalman (USA), No Pavarotti (CZ), A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 21.00 - Amélia z Montmartru, film,
Autokino, Zlaté piesky
� 22.00 - Nočná show Rádia_FM, D.
Baláž, jeho hosť, vy a Experimental,
Komorné štúdio SRo, Mýtna 1

STREDA 6. októbra
�8.00 a 10.00 - Výchovné koncerty pre
základné školy, Janko a Marienka -
(ne)klasická rozprávka, S.O.S - environ-
mentálne sci-fi, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 10.00 - Terap-arte, art-terapia, pred-
náša PhDr. J. Mihalovičová. CC cen-
trum, Jiráskova 3
� 14.00 - Neužívaj drogy, užívaj život!,
pre žiakov ZŠ, M klub, Rovniankova 3
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, mix
výtvarných štýlov a aktivít pre deti, O far-
bách a tvaroch, CC centrum, Jiráskova 3
� 16.30 - Musica da camera, účinkujú:
I. Palovič - viola, J. Palovičová - klavír,
Malé koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
�17.00 - Traja harmonikári, diskusia v
tónoch akordeónového tanga s B. Len-
kom a M. Marcellim,Esterházyho palác,
Námestie Ľ. Štúra 4
�18.00 -Ars Poetica - český Večer, A4-
Nultý priestor, Nám. SNP 12, Bratislava
� 19.00 - Koncert SOSR, program: I.
Bázlik: Musica slovaca, P. I. Čajkovskij:
Koncert pre husle orchester D dur, op.
35, A. Dvořák: Symfónia G dur č. 8, op.
88, Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
�19.00 - M. Gavran: Všetko o ženách,
komédia, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.30 - Gian Maria Cervo: Voľný
čas - (bez elegancie by nebolo chlapcov

z eskortservisu), divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

ŠTVRTOK 7. októbra
� 9.30 - Joga v dennom živote, relaxač-
né cvičenie, CDLaV, Gaštanová 19
� 10.00 - Bunker s-8, turistická vychá-
dzka k bunkru v Kopčanoch, zraz: DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 10.00 a 14.00 - Barón Prášil, alebo
farebný, širokouhlý sen penzistu Joze-
fa Prášila, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 10.00 - Aha, deti, šarkan letí, pre deti
MŠ, M klub, Rovniankova 3
� 19.00 - Žalman a hosté, vystúpenie
českého folkového speváka P. Lohonku
Žalmana, Stredisko kultúry BNM, Vaj-
norská 21
� 19.00 - Miloš Macourek: Hra na
Zuzanku, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.30 - Karel Plíhal, koncert českého
speváka, Klub za Zrkadlom, Rovnianko-
va 3
� 19.30 - K. Vosátko a kolektív:
Modelky II (krása neni šetko), hra zo
sveta modelingu, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 21.00 - A.I. umelá inteligencia, film,
Autokino, Zlaté piesky

PIATOK 8. októbra
� 9.00 a 11.00 - Barón Prášil, alebo
farebný, širokouhlý sen penzistu Joze-
fa Prášila, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 9.00 - Turnaj v stolnom tenise, festi-
val Seniorfest, Centrum voľného času,
Hrobákova 5
� 14.00 - Šarkaniáda, pre deti a ich šar-
kanov, kopec Glavica, Devínska Nová Ves
� 15.00 - Ars poetica, verejná nahrávka,
Poézia a veda, účinkujú: J. Piaček, P. Zla-
toš, I. Štrpka, J. Buzássy, Z. Belková,
Komorné štúdio SRo, Mýtna 1
�15.00-01.00 - Multivitamín, multižán-
rová benefičná akcia, Klub za Zrkadlom,
Rovniankova 3
� 19.00 - Music Club, Os (pop-rock),
Metanoja (pop-rock), Limited (pop-
rock), DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.30 - K. Vosátko a kolektív:
Modelky II (krása neni šetko), divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Pokušenie, na motívy románu
Paula Coelha Démon a slečna Prymová,
Prešporské divadlo, Dom T&D na Mile-
tičova 17/B.

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

vyjdú opäť o týždeň
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