
O tom, ako pokračuje rekonštrukcia
Zimného štadióna Ondreja Nepelu,
ktorý bude dejiskom hokejových
MS 2011, a ako vyzerá výstavba v
jeho okolí, sme sa pozhovárali s ria-
diteľkou Generálneho investora
Bratislavy Jarmilou TVRDOU.
- Od mediálneho informačného dňa v
máji 2010 sú ukončené nosné oceľo-
vé a železobetónové konštrukcie,
pokračujú práce na fasáde objektu a
vnútri objektov. Ukončujú sa omiet-
ky, obklady, izolácie a rôzne nátery,
pokračujú práce na technologických
súboroch. Fasádu zimného štadióna
tvoria zasklené steny a na tréningovej
hale nepriehľadný sendvičový ple-
chový plášť. 
Časť Trnavskej cesty je dopravne
obmedzená, dokedy to potrvá a čo sa
tam deje?
- Na Trnavskej ceste vznikli betónové
jazdné pruhy v križovatke ulíc Jégého

a Odbojárov a samostatný autobusový
pruh pre vozidlá MHD. Dokončilo sa
aj rozšírenie jazdného pruhu z Trnav-
skej cesty do novej ulice Kalinčiakova
v križovatke s Ondavskou ulicou, vrá-
tane nových semaforov. Robí sa nová
zastávka MHD pri Univerzite Komen-
ského. Dopravné obmedzenia sa ukon-
čia po odfrézovaní starej časti vozovky
a položení novej asfaltobetónovej
vrstvy na Trnavskej ceste obojsmerne v
dotknutom úseku stavby.
Ako je to s rozširovaním Ul. odbojá-
rov a okolitých komunikácií?
- Na Ulici odbojárov sa bude rekon-
štruovať komunikácia pred kúpali-
skom, vrátane chodníka. Najväčší sta-
vebný úsek na Kalinčiakovej ulici sme
rozdelili na dve časti. Prvou je kom-
pletná rekonštrukcia ulice od kúpaliska

Tehelné pole po základnú školu.
Okrem nového oplotenia kúpaliska sa
postaví obojsmerná cesta s chodníkmi
a niekoľkými parkovacími miestami.
Úsek je mimoriadne náročný, pretože
sa musí robiť tak, aby sa zachoval pre-
jazd k objektom a navyše tam majú
vjazd na stavenisko aj na rozostavané
stavby. V druhej časti sa urobí nová
časť cesty Kalinčiakova, ktorá vyústi
do Trnavskej cesty medzi areálom
základnej školy a novostavbou Športo-
vo-spoločenského centra. Všetky práce
by mali byť dokončené do konca roku
2010.
Koľko peňazí si rekonštrukcia
zatiaľ vyžiadala?
- Doteraz sa prestavalo 55 374 871,01
eur vrátane DPH, z toho štát uhradil
prostredníctvom Ministerstva školstva
SR faktúry za stavebné práce vo výške
24 418 550 eur vrátane DPH.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Návštevníkov

divadla by už

električky

nemali rušiť 
STARÉ MESTO
Po rekonštrukcii električkového
tunela jazdí cez centrum mesta v
smere od Karlovej Vsi jediný spoj
MHD, a to linka číslo 17. Aj tá však
premáva iba počas pracovných dní a
v rannej špičke.
Okrem tejto električky jazdia cez ulice
Jesenského a Mostová, teda priamo cez
centrum mesta, linky číslo 12 a 4, aj to
však len v smere zo Štúrovej ulice do
Karlovej Vsi a do Dúbravky. Opačným
smerom obe linky pri Slovenskej
národnej galérii neodbočujú do centra,
ale pokračujú po nábreží cez Šafáriko-
vo námestie. Zastávka pri starom Slo-
venskom národnom divadle tak zostá-
va väčšinu dňa pustá a nevyužitá. Nie-
kedy však slúži aspoň ako nástupná
stanica pre trasu vyhliadkových histo-
rických električiek a vozňov. 
Mestský dopravca vrátil električkové
linky po oprave tunela tak, ako jazdili
pred rokom. Linka číslo 4 cez centrum
v smere z Karlovej Vsi nejazdila a
zmena sa týkala linky číslo 1, ktorá
chodila cez centrum. Teraz však odbo-
čuje zo Špitálskej ulice na Námestie
SNP a pokračuje cez tunel do Dúbrav-
ky. Dopravca vraj vyhovel požiadavke
mesta. To o obmedzenie mestskej hro-
madnej dopravy v okolí historickej
budovy Slovenského národného divad-
la požiadalo práve vedenie SND. Argu-
mentovalo, že električky hlukom a
vibráciami rušili divadelné predstave-
nia i skúšky. Navyše električka vydáva
v zákrutách ostrý zvuk, ktorý nie je prí-
jemný. (rob)

Elektronická

tabuľa odchodov

znovu funguje
STARÉ MESTO
Elektronická tabuľa odchodov spo-
jov v priestore konečnej autobusov
pod Novým mostom po asi polročnej
odstávky opäť funguje. Cestujúci si
tak informácie o odchodoch spojov
môžu nájsť aj na tomto zariadení. 
Podľa informácie z dopravného pod-
niku odstávka súvisela s vytopením
neďalekej dispečerskej miestnosti,
odkiaľ sú ťahané siete a zdroj elektri-
ny.
Náklady na spojazdnenie elektronickej
tabule dopravný podnik nemal, musel
len obnoviť jestvujúci softvér. Vzhľa-
dom na zlú finančnú situáciu dopravca
nepredpokladá, že by sa podobné tabu-
le v blízkom čase objavili na dôležitých
prestupných uzloch a veľkých zastáv-
kach MHD. (rob)
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PETRŽALKA
Mesto pred komunálnymi voľbami
zahltilo množstvo bilbordov bez riad-
neho povolenia. Výstavba veľkých
reklamných vonkajších zariadení
pokračovala aj v Petržalke. 
Podľa informácie z petržalského miest-
neho úradu v prípade spoločnosti Big-
board Slovensko stavebný úrad v Petr-
žalke eviduje dve žiadosti na umiestne-
nie celkovo štrnástich reklamných
zariadení s rozmermi 6x3 m. „Keďže
stavebník začal stavebné práce pred prá-
voplatnosťou rozhodnutia stavebného
úradu, ten ho vyzval na okamžité zasta-
venie prác a konanie zastavil,“ informo-

val nás miestny úrad. Ako ďalej uviedol
hovorca Ľubomír Andrassy, ak je stavba
postavená bez povolenia, stavebný úrad
vedie konanie o odstránení stavby. „Pre-
ukázať, že stavba nie je v rozpore s
verejnými záujmami spočíva na vlastní-
kovi,“ dodal hovorca. V prípade nepo-
volených reklamných stavieb v Petržal-
ke stavebník podľa našich informácií
odignoroval aj stanovisko polície. 
V procese povoľovania reklamnej stav-
by musí žiadateľ dokázať vzťah k
pozemku - či je jeho vlastníkom alebo
nájomcom, ďalej musí mať stanovisko
dopravného inžiniera, vlastníkov inži-
nierskych sietí a iných dotknutých osôb.

V prípade kladných stanovísk s preuká-
zaným vzťahom k pozemku, stavebný
úrad nemôže rozhodnúť v jeho nepro-
spech, pretože by išiel v rozhodovaní
nad rámec zákona. 
Podľa niektorých názorov sú problémy
s vonkajšou reklamou dôsledkom
nekoncepčného konania magistrátu.
Koncepcia regulácie vonkajšej reklamy
v meste dodnes neexistuje. Ak by vraj
mesto nesúhlasilo s prenájmom, staveb-
né úrady by nemali o čom rozhodovať.
Niekedy je však zaujímavé aj konanie
dopravných inžinierov - policajtov, ktorí
súhlasia so zariadeniami tesne pri
komunikácii. Robert Lattacher

Štrnásť bilbordov stojí bez povolenia
Petržalka je plná bilbordov, najnovšie ich pribudlo hneď štrnásť. FOTO - Robert Lattacher

Okolie štadióna dokončia do konca roka

Zoznamy

kandidátov sú

známe, máme

ich už na webe
BRATISLAVA
V stredu 13. októbra 2010 uplynula
lehota, dokedy museli príslušné
volebné komisie zaregistrovať kan-
didátov pre nadchádzajúce komu-
nálne voľby. Keďže najbližšie štyri
roky bude menej poslancov nielen v
mestskom parlamente, ale aj v
miestnych zastupiteľstvách všetkých
sedemnástich mestských častí, pod-
statne menej je aj kandidátov.
Napríklad do mestského zastupiteľstva
kandiduje na 45 poslaneckých kresiel
274 kandidátov. Pred štyrmi rokmi sa o
80 poslaneckých mandátov uchádzalo
428 kandidátov. V celomestskom prie-
mere je to však viac kandidátov na jeden
mandát, ako bolo pred štyrmi rokmi.
Vtedy bol pomer počtu kandidátov k
mandátu 5,35:1, tento rok je 6,09:1.
Najviac vzrástol záujem o volebný
obvod Petržalka, kde je pomer 6,63:1,
kým pred štyrmi rokmi vo vtedy dvoch
petržalských obvodoch bol pomer
5,46:1. Je to možno aj preto, lebo za
Petržalku ako najväčší obvod sa chcú do
mestského parlamentu dostať aj niekto-
rí kandidáti z iných mestských častí!
Zoznamy kandidátov na primátora, sta-
rostov a poslancov sme zverejnili na
www.bratislavskenoviny.sk. Všetkým
kandidátom ponúkame možnosť bez-
platnej prezentácie volebného progra-
mu na webe novín. Podklady môžu po-
sielať na admin@banoviny.sk. (red)

Električenky 

sa budú meniť

priebežne 
BRATISLAVA
Bratislavčania sa nemusia obávať
okamžitej plošnej výmeny čipových
kariet, tzv. električeniek. Tá má život-
nosť asi päť rokov, potom je vraj jej
výmena prirodzená a potrebná.
Podľa informácie z dopravného podni-
ku, výmena električenky stojí 5,30 eura
a túto výmenu si cestujúci zaplatia, no a
keďže najviac čipových kariet sa vyda-
lo v rokoch 2004 a 2005, je prirodzené,
že práve v súčasnom období dochádza k
ich väčšej výmene. Pokiaľ je karta plat-
ná, nepoškodená a nie je po dobe plat-
nosti, pri jej nabíjaní automaticky
dochádza k predĺženiu funkčnosti. 
Od roku 2010 prichádza dopravca s
novšou čipovou kartou na vyššej tech-
nologickej úrovni a s lepším ochranným
zabezpečením. Navyše vzniká aj mests-
ká karta, ktorá bude tiež slúžiť ako elek-
tričenka. Zákazník si však môže kúpiť
osobitne aj čipovú kartu, len ako pred-
platný cestovný lístok do MHD. (rob)
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Po zvolení vraj
nemusia platiť
za bilbordy 
Spôsob, akým sa spoločnosť Bigboard
vrhla do skrášľovania Bratislavy
reklamnými plochami, je aj v tomto
meste bezprecedentný. Na plochách,
ktoré si prenajala od magistrátu hlav-
ného mesta, vyrástli desiatky mohut-
ných reklamných nosičov bez staveb-
ného povolenia. Spoločnosť síce po-
žiadala príslušné stavebné úrady o po-
volenie, nečakala však na jeho vydanie
a začala stavať. Načierno!
Nevedno, či arogantné správanie súvisí
so zmenou vlastníckej štruktúry spoloč-
nosti Bigboard po tom, ako ju ovládla
finančná skupina J&T, alebo ide o pokus
na poslednú chvíľu stihnúť blížiacu sa
volebnú kampaň pred komunálnymi voľ-
bami. A možno z každého čosi, pretože
bratislavskí politici sa radi vidia na city-
lightoch, bilbordoch, bigbordoch, mega-
bordoch. Čím väčšia reklamná plocha,
tým väčšmi rastie ego kandidátov na pri-
mátora, starostov a poslancov.
V Starom Meste už platí nové všeobecne
záväzné nariadenie, ktoré stanovuje
pravidlá o umiestňovaní reklamných,
propagačných a informačných zariade-
ní na území mestskej časti. Podľa staro-
mestského starostu sú nové bigbordy v
rozpore s platným nariadením, preto im
stavebný úrad nebude môcť vydať sta-
vebné povolenie. Všetky nelegálne osa-
dené reklamné zariadenia tak budú ako
čierne stavby odstránené.
Horšie sú na tom v Petržalke, kde
načierno postavili 14 takýchto reklam-
ných nosičov. Tamojšia samospráva
nemá žiadne nariadenie, ktoré by stano-
vilo limity pre vonkajšiu reklamu, a tak
budú musieť nelegálne postavené big-
bordy zrejme legalizovať.
Asi nie náhodou sa na týchto nelegál-
nych nosičoch objavila aj reklama niek-
torých volebných kandidátov. Ako pre-
zradil jeden nemenovaný poslanec brati-
slavskej samosprávy, kandidáti, ktorí
budú vo voľbách zvolení, nemusia za
reklamné plochy platiť. Tak to aspoň
bolo pri župných voľbách, tak je to vraj
s podaktorými dohodnuté aj pred komu-
nálnymi voľbami. Nečudujme sa potom,
že niektorí politici nemajú chuť bojovať
s reklamným smogom, ktorý zamoruje
mesto. Radoslav Števčík

Vo Vajnoroch 

je prichystaná

debata o majeri
VAJNORY
Občania Vajnor môžu na verejnom
zhromaždení 28. októbra 2010
diskutovať o návrhu urbanistickej
štúdie Šprinclov majer vo Vajno-
roch. Investor a samospráva predlo-
žia návrh na verejné prerokovanie.
Obstarávateľom urbanistickej štúdie
Šprinclov majer je spoločnosť Vajnory
Lake View. Verejné prerokovanie štú-
die sa uskutočňuje od 15. októbra do
19. novembra. Vo štvrtok 28. októbra
budú zástupcovia štátnej správy, samo-
správy, dotknuté osoby a občania
diskutovať o predloženom návrhu.
Požiadavka na spracovanie urbanistic-
kej štúdie zóny vyplynula z podnetu
súkromného investora. Po kladnom
prerokovaní v orgánoch miestnej
samosprávy sa bude môcť urbanistická
štúdia zóny Šprinclov majer - Vajnory
využiť ako podklad na zmeny a
doplnky územného plánu mesta. (rob)

V Devíne 

si uctia obete 

vĺn Dunaja
DEVÍN
Bratislavčania si 1. novembra 2010
pripomenú obete Dunaja. 
Pietna spomienka sa uskutoční pri kríži
na dunajskom nábreží v Devíne. Zhro-
maždení obyvatelia sa pomodlia za
všetkých ľudí, ktorí zahynuli vo vodách
rieky a následnej spustia do Dunaja
symbolický veniec. (brn)

Deratizácia sa

týka úradov, 

ale aj občanov
BRATISLAVA
Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva Bratislava nariadil celoplošnú
jesennú deratizáciu na území mesta.
Deratizácia sa začala 18. októbra a
potrvá do 15. novembra 2010.
Hlavné mesto SR Bratislava a jeho
mestské časti sú povinné zabezpečiť
deratizáciu v objektoch, ktoré vlastnia
alebo spravujú. Fyzické osoby - podni-
katelia a právnické osoby - musia dera-
tizovať vo vlastných alebo nimi spra-
vovaných objektoch, kanalizačných a
kolektorových rozvodoch a areáloch
určených na podnikanie a bývanie.
Aby bola deratizácia účinná, mali by ju
uskutočniť len prostredníctvom profe-
sionálnych firiem s oprávnením vyko-
návať reguláciu živočíšnych škodcov.
Fyzické osoby - občania sú zase povin-
ní zabezpečiť deratizáciu v pivničných
priestoroch v rodinných a v bytových
domoch a na pozemkoch a tiež v
objektoch využívaných na chov hospo-
dárskych zvierat. Môžu ju urobiť aj
svojpomocne komerčne dostupnými
prípravkami, ktoré sú na tento účel
určené a schválené. (brn)

STARÉ MESTO
Slnečné počasie využil minulý týž-
deň výrobca drevených preliezok v
Grassalkovichovej záhrade na obno-
vu ich povrchu a výmenu poškode-
ných častí. Za takmer poldruha
roka, čo sú preliezky z agátového
dreva v tejto staromestskej záhrade
osadené, už urobili radosť tisíckam
detí, a tak bolo potrebné urobiť prvú
údržbu.
Ako potvrdil pracovník strážnej služby,
detské ihrisko v Grassalkovichovej
záhrade si staromestské deti rýchlo
obľúbili. „Mamičky si to veľmi
pochvaľujú, pretože v okolí nie je žiad-
ne detské ihrisko,“ povedal pracovník
strážnej služby, ktorá počas otváracích
hodín dbá o poriadok v aráli záhrady.
Mamičky, ale aj deti by vraj privítali,
keby tu bolo ešte viac hracích prvkov.
To však nie je možné, pretože záhrada
je pamiatkovo chránená a bratislavskí
pamiatkari sa dlho bránili osadeniu
akýchkoľvek hracích prvkov v jednej z
najnavštevovanejších záhrad v meste.
Napokon súhlasili len s obmedzeným
osadením drevených hracích prvkov.
S myšlienkou vytvoriť tu detské ihris-

ko prišiel pred poldruha rokom šéfre-
daktor Bratislavských novín Radoslav
Števčík, ktorý zo svojich odmien
miestneho poslanca nakúpil hracie
prvky z agátového dreva a zaplatil ich
osadenie v Grassalkovichovej záhrade.
Vlani začiatkom prázdnin ihrisko odo-
vzdal starostovi mestskej časti Andre-
jovi Petrekovi do trvalej správy a staro-
mestským deťom do užívania. Celková

hodnota detského ihriska je 6018 €. 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto aj
v tomto roku pokračuje v úprave Gras-
salkovichovej záhrady. V najbližších
týždňoch by tu malo byť obnovené
osvetlenie, ktoré bolo pri stavených
prácach poškodené a niekoľko rokov
nefunguje v plnom rozsahu.

Slavo Polanský
FOTO - autor

V Grassalkovichovej záhrade opravili

hracie prvky, opraviť majú i osvetlenie

STARÉ MESTO
Jedným z obnovených miest v Sta-
rom Meste sa v rámci revitalizácie
oddychových zón stal aj park na
Jakubovom námestí. Vzhľadom na
to, že plocha bola už značne zane-
dbaná, rekonštrukciu si zaslúžil.
Do revitalizácie parku na Jakubovom
námestí investovala staromestská
samospráva 21 420 eur. Práce spočíva-
li vo vybúraní betónového chodníka,
odstránení asfaltu z chodníkov, ktoré
nahradila zámková dlažba. Vybudovali
sa chodníky z drveného štrku na ploche
204 štvorcových metroch. Opravené
boli aj lavičky a doplnili sa sedenia na
murovanej stienke.
Osadilo sa aj šesť obnovených liatino-
vých lavičiek, zeleň bola ošetrená,
ostrihaná a prevzdušnená, navyše ju
doplnila nová tráva. Mestská časť v
tejto súvislosti upozorňuje, že psičkári
nesmú v parku púšťať psov, smú ich
mať len na vôdzke. 
S myšlienkou obnovy parku na Jaku-
bovom námestí prišli miestni poslanci
Andrea Sváková a Marcel Dzurilla.
„Polovicu parku tvorí trávnatá plocha
so vzrastlými stromami. Stredom vie-
dol vyšliapaný chodník, ktorý sa po
daždi zmenil na blatový raj pre psov.
Preto sme prišli s myšlienkou revitali-
zácie parku, aby bol opäť plne funk-
čný,“ uviedol M. Dzurilla. Vyšliapaný
chodník dostal parkovú úpravu - bol
podobne ako v ostatných staromest-
ských záhradách a parkoch vysypaný
štrkom. Práve štrkové chodníky sú
vhodné aj na hru petanque, ktorá je aj v
Bratislave stále viac populárna.
Zmeny sa zatiaľ nedotkli detského
ihriska, ktoré tvorí asi štvrtinu celkovej
plochy parku. Ihrisko je podľa staro-
mestskej samosprávy zachovalé a svoj-
mu účelu aj slúži. „Pravdepodobne na
budúci rok by aj tu mohla vyasfaltova-
né plochy nahradiť zámková dlažba,“
uviedol M. Dzurilla.

Obaja staromestskí poslanci prišli aj s
myšlienkou vytvoriť na spevnenej plo-
che sezónny trh s multifunkčnými sklá-
pacími stánkami, ktoré je možné zložiť
na lavičky. „Cez víkend by tu mohol
fungovať trh, podmienky a typ tovaru
sú na diskusiu. Takto čiastočne nahra-
díme strácajúce sa trhoviská v Starom
Meste. Park na Jakubovom námestí
disponuje skladom a vodovodnou prí-
pojkou v priestoroch detského ihriska,
vďaka čomu je možné trhovisko upra-

tovať,“ dodali poslanci. Zámer
prevádzkovať tu sezónny trh by mali,
pochopiteľne, pripomienkovať obyva-
telia z okolia Jakubovho námestia.
Napriek tomu, že na tomto mieste nie
je tradícia trhoviska, určite táto
myšlienka stojí za úvahu. Pokiaľ by
mali ľudia z „Jakubáku” záujem,
pokojne by tu mohli bývať aj susedské
trhy, ako bývajú napríklad v Horskom
parku. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Miestna samospráva zrevitalizovala 

zničený park na Jakubovom námestí

prijme ľudí

na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti

Ružinov
Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk

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
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Opravili ďalšie

oddychové zóny 

v centre mesta
STARÉ MESTO
V rámci revitalizácie zelených plôch,
parkov a tzv. vnútroblokov odovzda-
la staromestská samospráva nedáv-
no niekoľko obnovených plôch.
Novú tvár dostala napríklad zóna na
Blumentálskej.
V zóne určenej pre mládež vzniklo mul-
tifunkčné športové ihrisko s umelým
trávnikom. Dá sa využiť na hádzanú,
minifutbal, basketbal, malý tenis a
volejbal. V druhej časti je detské ihrisko
s veľkou preliezačkou. Sú na nej šmy-
kľavky, sito na šplhanie, rúrkové steny,
solárne šplhadlo, dobrodružná truhlica,
vyhľadávač zvierat a pod.
Podľa Starého Mesta zostáva zatiaľ
neupravené kontajnerové stojisko.
Samospráva vyjadruje ľútosť nad tým,
že obyvatelia z celého okolia doň ukla-
dajú veľkorozmerný domový odpad,
ktorý patrí do zberných dvorov na Ivan-
skej ceste a na Bazovej ulici. „Starosta
Andrej Petrek navrhol absolútnu novin-
ku - vybudovať na tomto mieste prvé
podzemné kontajnery na zmesový
komunálny a triedený odpad. Nepriaz-
nivý stav by sa tak mohol stať minulos-
ťou,“ informoval miestny úrad. 
Vyššiu kultúru vo svojom okolí poža-
dovali v minulosti aj obyvatelia
domov tvoriacich vnútroblokový prie-
stor na Záhrebskej ulici. Začiatkom
leta v ňom boli pre deti osadené hoj-
dačky a hracie prvky. V uplynulých
dňoch tu navezenou zeminou vyrovna-
li terén po zbúranom kontajnerovom
stojisku, navyše upravili lavičky,
chodník, orezané stromy a kríky a
zasiali nový trávnik. (brn, rob)

Nad Kolibou

vo Vinohradis

sa už býva
NOVÉ MESTO
Výstavba prvej etapy rezidenčného
komplexu Vinohradis na bratislav-
skej novej Kolibe sa skončila. Inves-
tor odovzdal po kolaudácii 178
nových bytov. Vinohradis stavia spo-
ločnosť GTC Slovakia, stavebné
práce robí CFE Slovakia.
V uplynulých dňoch sa do nových
bytov nasťahovali prví majitelia. Podľa
investora väčšina skolaudovaných
bytov už má svojho majiteľa a zvyšok
chce predať v najbližších mesiacoch.
Investor chce vo výstavbe pokračovať a
v ďalšej etape výstavby ponúknuť ďal-
ších 80 bytov. Komplex Vinohradis je
charakteristický moderným dizajnom.
Architektúra priniesla prírodné materiá-
ly stavieb, vyriešila dostupnosť cest-
ných komunikácií a dostatok parkova-
cích plôch i parkovú úpravu okolia. 
Po ukončení výstavby by mal nový
obytný komplex ponúknuť viac ako
800 bytov. Zároveň tu na ploche asi
3000 štvorcových metrov pribudnú
obchody a služby, ktoré budú obsluho-
vať túto vznikajúcu mestskú, prevažne
rezidenčnú štvrť. V bytových domoch
a v mestských vilách komplexu Vino-
hradis budú byty rôznych veľkostí, od
stredného štandardu až po luxusné
penthousy. Chýbať nebudú ani veľké
loftové byty s veľkorysými vnútorný-
mi galériami a strešnými zelenými
terasami. (brn)

STARÉ MESTO
Okolie Drotárskej, Bartókovej,
Mozartovej, Haydnovej síce zapĺňa-
jú nové domy, ale chýba tu infra-
štruktúra. Okrem klasických obcho-
dov sú to napríklad detské ihriska,
čo trápi najmä čerstvých rodičov.
Aj preto prišla skupina rodičov s inicia-
tívou zrekonštruovať detské ihrisko na
Búdkovej ulici, za konečnou trolejbusu
203 a vedľa zastávky trolejbusu 207. „Je
to pekný areál, v ktorom sa ešte pred pár
rokmi mohli hrávať deti nielen z domov,
ale aj z okolitých jaslí či materských
škôl. Boli tu hojdačky, pieskoviská, per-
fektné drevené domčeky s preliezkami,
voľné plochy a čo bolo najdôležitejšie,
cez deň tu fungovala strážna služba,
ktorá areál chránila. Navyše tu bola
tečúca voda a toalety, takže rodičia si
nemuseli všetko nosiť z domu,“ uvádza
jedna z mamičiek Jana Stašová.
Súčasná situácia je odlišná. „Areál je
stále otvorený. Pieskoviská síce zosta-
li, aj niektoré hojdačky, ale je jasné, že
už len zo zotrvačnosti. Drevené dom-
čeky zmizli, zato sa tu venčia psy,
večer sa nad areálom stretávajú pät-
násťroční pubertiaci, pijú a otravujú
okolie. Myslíme si, že keby sa celý
areál dal do poriadku, keby sa tu znovu
zaviedla strážna služba - určite by sa
našlo dosť ochotných dôchodcov - a
keby sa navyše k areálu pripojilo aj
neďaleké nefunkčné hokejbalové ihris-
ko, Staré Mesto by mohlo mať krásne
detské ihrisko,“ tvrdí Jana Stašová.
Rodičia dokonca nechcú od mestskej

časti či magistrátu len niečo pýtať, ale
ponúkajú aj vlastnú pomoc. „Radi pri-
spejeme buď sponzorsky alebo mate-
riálne. Ide totiž o investíciu, ktorá by sa
týkala deti od štyroch-piatich do dva-
nástich-trinástich rokov a možno aj
starších. Zatiaľ totiž máme skúsenosti,
že ak aj chceme niekde postaviť mini-
ihrisko, niektorí vedľa bývajúci rodičia
sú proti, lebo napríklad vedia, že pie-
skovisko už nebude pre ich odrastenej-
šie deti, ktoré chodia do školy,“ dodáva
Jana Stašová.
Iniciatíva rodičov však v tomto prípade
zrejme nepostačí. Dôvodom je poze-
mok... „Pozemok, kde sa nachádza det-
ské ihrisko, nie je majetkovo vyriešený
a vedie sa oň dlhý súdny spor. Nie je
vlastníctvom hlavného mesta, respektí-
ve v správe mestskej časti. Vzhľadom

na záujem občanov z blízkeho okolia
využívať toto ihrisko sa však mestská
časť oň zo zotrvačnosti stále stará.
Kosí, upratuje, odváža odpadky a v
priebehu uplynulých rokov postupne
odstránila nebezpečné preliezky z plo-
chy ihriska,“ informovala hovorkyňa
staromestskej samosprávy Alena
Kopřivová. 
Ako doplnila, „mestská časť nemôže
do ihriska investovať, keďže k nemu
nemá žiadny právny vzťah. Bolo by
to v rozpore so zákonom o obecnom
majetku. Je zrejme len otázkou času,
a toto ihrisko sa stane minulosťou. Až
sa k nemu dostane vlastník, možno
predpokladať, že bude mať záujem
využiť ho efektívnejším spôsobom.“

Dušan Blaško
FOTO - Robert Lattacher

Ihrisko na Búdkovej pustne, rodičia

ani samospráva ho nemôžu opraviť

STARÉ MESTO
Kópia sochy prvého československé-
ho prezidenta Tomáša Garriguea
Masaryka od českého sochára Ladi-
slava Šalouna (1870-1946) je už hoto-
vá a o niekoľko dní by mala dotvoriť
Pamätník československej štátnosti
na Vajanského nábreží. Slávnostné
odhalenie dotvoreného pamätníka
bude 28. októbra 2010 o 17.00 h pri
príležitosti 92. výročia vzniku Česko-
slovenskej republiky.
Na odliatie kópie sochy zorganizovala
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
verejnú zbierku. Z prostriedkov, ktoré
samospráva vyzbierala, financovala nie-
len odliatie sochy, ale aj časť nákladov
na zbúranie pôvodného betónového
pylóna a úpravu okolia pamätníka.
Dotvorenie Pamätníka československej
štátnosti bolo podmienkou Krajského
pamiatkového úradu na premiestnenie
sochy leva spred Slovenského národné-
ho múzea na námestie pred novostavbu
Slovenského národného divadla na Pri-
binovej ulici. Pamiatkari k tomu zavia-
zali samosprávu hlavného mesta, s
ideou dotvorenia pamätníka osadením
sochy prvého československého prezi-
denta však prišiel starosta Starého
Mesta Andrej Petrek a skupina staro-
mestských poslancov. „Bolo pre nás
neprijateľné, aby na priestranstve pred
budovou múzea trčal tento mohutný
pylón ako torzo Pamätníka českoslo-
venskej štátnosti,“ uviedol A. Petrek.
Originál sochy T. G. Masaryka objavil
v depozite Mestského múzea Bratislavy
poslanec Štefan Holčík. Pôvodne bola v

hale Zemskej banky na dnešnej Gorké-
ho ulici, po rozpade prvej ČSR skonči-
la v kotolni a neskôr bola uschovaná v
depozite múzea.
V letných mesiacoch odstránili mohut-
ný betónový pylón a vybudovali subtíl-
nejší, na ktorý osadia bronzovú sochu
T. G. Masaryka. V uplynulých dňoch
bola dokončená úprava okolia pamätní-
ka a priľahlého parku na Vajanského
nábreží.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
pozvala na slávnostné odhalenie vyno-
veného pamätníka najvyšších sloven-
ských a českých predstaviteľov - prezi-
dentov, predsedov parlamentov, pre-
miérov a šéfov diplomacií oboch štátov.
Pamätník následne vrátia do správy
hlavného mesta a mestského investora
pamiatkovej obnovy Paming.

Slavo Polanský
FOTO - Jaroslav Matějíček 

Pamätník československej štátnosti

by mal byť čoskoro úplne dotvorený
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Zo záchodov na Kuchajde je Byblos
Z domčeka na Kuchajde, kde boli so-
ciálne zariadenia a sprchy, je reštau-
rácia Pasta & Grill BYBLOS. Prezen-
tuje sa ako talianska reštaurácia s
francúzskym nádychom, preto sme
boli zvedaví, čo je zač. Pretože Byblos
je grécky názov fénického mesta Ge-
bal, dnes libanonského Jbeil.
Reštaurácia sa nachádza na rohu To-
mášikovej a Vajnorskej ulice hneď ved-
ľa tenisových kurtov. Je dobre dostupná
MHD, ako aj autom - v areáli Kuchajdy
hneď vedľa reštaurácie je veľké parko-
visko. Toalety a sprcha pre návštevníkov
Kuchajdy v domčeku zostali, sú hneď
vedľa vchodu do reštaurácie. Keďže sú v
prevádzke len počas leta, návštevníkom
Byblos nijako neprekážajú.
Interiér je nový a moderný, reštaurácia
má kapacitu pre zhruba 40 osôb a pôso-
bí celkom útulne. Smerom k vodnej plo-
che sú veľké posuvné okná, ktoré budú
výhodou najmä v lete. Presklená prístav-
ba domčeka je hneď vedľa chodníka, čo
nemusí byť každému príjemné - okolo-
idúci vidia návštevníkom nielen do
taniera, ale možno až do žalúdka. Celá
reštaurácia pôsobí skôr dojmom preskle-
nej terasy či zimnej záhrady.
Interiér je ladený do hneda - podlaha je z
drevených profilov používaných na tera-
sy a móla, tým istým materiálom je oblo-
žená aj zadná stena interiéru, hnedé sú

stoly aj pletené kresielka. Nás však
zaujímalo najmä to, ako tu varia.
Gratinované slimáky s cesnakovo-bylin-
kovým maslom podávané s chrumkavou
hriankou (3,90 €) ako predjedlo boli
vynikajúce. Talianska paradajková po-
lievka s mozzarellou a čerstvou bazal-
kou (2,90 €) bola chutná, milo nás pre-
kvapila mozzarella ako alternatíva k par-
mezánu. Bola pripravená z drvených
paradajok, teda žiadny pretlak. Horšie to
bolo s Teľacím consommé (2,40 €),
ktorý tu ponúkajú ako lahodný vývar s
teľacím mäsom, zeleninou a domácimi
širokými rezancami. Podľa našich
skromných vedomostí je consommé
vývar vyčistený pomocou vaječného
bielka, v našom prípade však bola
polievka mútna. Nebola zlá, akurát to
nebolo consommé.
Kuracia roláda plnená cuketou a poliata
cuketovo-smotanovou omáčkou (5,30 €)
s varenými baby zemiakmi s petržleno-
vou vňaťou preliate maslom (1,70 €)
chutila, akurát zemiaky boli zrejme skôr
uvarené, pretože navrchu boli zoschnuté.
Kurací steak s dubákovou omáčkou
(5,90 €) mohol byť prepečenejší.
Byblos sa prezentuje ako reštaurácia s
prijateľnými cenami, čo však neplatí o

všetkých jedlách. Napríklad Jahňacie
kotlety na rozmaríne s cesnakovou krus-
tou podávané s balzamikovými baby ci-
buľkami, ochutené mätou (25,50 €) sú
cenovo porovnateľné s najdrahšími reš-
tauráciami v centre mesta. Treba však
priznať, že porcia bola od oka aj podľa
jedálneho lístka poriadna - 400 g. Vyni-
kajúce. Veľmi chutné boli aj Lionese
baby zemiaky so slaninkou, cibuľkou
(1,90 €). Cenovo nadpriemerný bol aj
Steak z argentínskej sviečkovice gentle-
man (23,90 € / 300 g) podávaný s omáč-
kou demi-glace, fritovaným pórkom a
čerstvými bylinkami. Bez toho, aby sa
nás čašníčka spýtala, doniesla ho stredne
prepečený. Taký by sme ho síce aj chce-
li, ale spýtať sa patrí. Nie každý znesie
pohľad na krvavý stred sviečkovej :)
Okrem grilovaného mäsa tu ponúkajú aj
ryby, šaláty, z cestovín však len spaghet-
ti a pappardelle. Byblos má síce talian-
sku kuchyňu, nie je to však talianska re-
štaurácia. Nepostrehli sme ani ten fran-
cúzsky nádych. Obsluha bola pozorná,
celkový dojem bol skôr pozitívny.
Možno sem ešte niekedy zájdeme.
Napríklad na špagety.
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Opasky zatiaľ uťahujú skôr bezmocným
Skôr, ako som začala písať tento prí-
spevok, vypočula som si argumentá-
ciu predsedu Národnej rady SR.
Odznela na tlačovej konferencii a
zaoberala sa otázkou úsporných
opatrení na znížení nákladov na
poslancov NR SR.
Ak navrhovaný model na stanovenie
platov poslancov bude naozaj závisieť
od deficitu štátneho rozpočtu, po slo-
vensky povedané – od rozumnej legi-
slatívy – potom nemám námietok. Pri-
znám sa však, že moje doterajšie skú-
seností hovoria, že pár sto eur poslan-
com nezabráni blbnúť, rozumej nepo-
dávať populistické a neodborné „po-
zmeňovacie návrhy“, ktoré sprznia
rozumné návrhy zákonov a urobia z
nich bezzubé alebo škodlivé paškvily. 
Veď si len spomeňte, ako sa snažila
predchádzajúca garnitúra chrániť spo-
trebiteľov pred zlými obchodnými
reťazcami! Že vlastne iba vytvárali
„ochranný dáždnik“ nad roduvernými
domácimi výrobcami, to už, samozrej-
me, nepovedali. Márne bolo úsilie
odborníkov, ktorí včas upozorňovali,
že v skutočnosti sa dosiahne opak.

Obchodné reťazce, ktorých „matky“
sídlia väčšinou v cudzine, bez problé-
mov začali uprednostňovať zahranič-
ných výrobcov. Kto na to doplatil, bol
spotrebiteľ, čiastočná domáca výroba a
koniec koncov aj štátna ekonomika. 
No ako pekne to znelo, ako to priná-
šalo politické body – tak prečo by to
navrhovatelia nevyužili! No nie!?
Aby som však nebola nespravodlivá,
tá súčasná „krehká“ koalícia to u mňa
ešte tiež nemá vyhraté. Uťahuje opa-
sky bezmocným a mocných sa veľmi
nedotýka. Veľa súčasných politikov
obdivuje Ameriku, prečo sa teda
aspoň nepokúsi siahnuť na obrovské
zisky nadnárodných spoločností a ich
dividendy? 
Ficova tzv. milionárska daň bola
smiešna, lebo sa vzťahovala na ľudí,
ktorí za rok nezarobili ani pol milióna.
Zato skutoční multimilionári a miliar-
dári, ktorí v USA platia na daniach až
90 percent zo ziskov – sa u nás mohli
tak akurát iba zasmiať. No čo už.

Zvykli sme si, že „riaditelia“ a „načaľ-
stvo“ krachujúcich a bankrotujúcich
podnikov majú napriek všetkému roz-
právkové platy a odmeny. A ak príde
čas na ich odvolanie, dostanú také
odstupné, o akom sa normálnym
ľuďom ani nesníva. 
Koniec koncov aj poslancom NR SR
zostane minimálne trojmesačné od-
stupné po ukončení funkcie. Neviem
síce prečo, lebo v skutočnosti ide o tzv.
pracovný pomer na dobu určitú – pri
ktorom obyčajný smrteľník nemá
nárok na nič podobné!
Toľko k politike, pri ktorej mám pocit,
že vytvára priamo autostrádu na návrat
Fica a jeho garnitúry. 
Keďže mlčiaca väčšina odo mňa oča-
káva skôr praktické rady, tak tu je jedna
na šetrenie peňaženiek. Ak si teraz
nakúpite sviečky na Sviatok zosnulých
v drogérii či v supermarkete, prípadne
aj kvety na trhovisku, určite ušetríte
dobrých pár eur. Za necelé dva týždne
za ten istý tovar dáte totiž podstatne
viac, hlavne pred cintorínom! Ide o
vaše peniaze.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Panička zúrila,

že musela pár

minút čakať
LIST ČITATEĽA
Ulica Slávičie údolie sa stáva jedným
veľkým parkoviskom, kde stretáva-
júce sa autá nemajú šancu vyhnúť sa
a musia vychádzať až na chodník. Aj
preto sa tam dejú rôzne veci, pričom
jedna príhoda nedávno zaujala
desiatky ľudí.
Minulý týždeň ráno sa niekto rozhodol
využiť prázdne miesto na boku cesty a
zaparkoval. Možno si nevšimol, mož-
no ani nechcel, že tým zablokoval
výjazd z rodinného domu. Jeho majiteľ
si však rýchlo poradil. Zavolal odťa-
hovku a tá milý „pežotík“ s bratislav-
ským číslom začala nakladať. 
Samozrejme, že tým na pár minút
zastavili premávku, čo však neuveri-
teľne pobúrilo staršiu pani, ktorá
vyliezla zo svojho vozidla a pustila sa
do policajtov, čo to robia, prečo to
robia teraz a doslova jačala, že ona
musí prejsť. Keď videla, že asi neuspe-
je a že sa na jej stranu nikto nepridáva,
zavrešťala, že takto sa parkuje aj na
vedľajšej ulici a odcupitala k autu.
Policajti medzitým peugeot naložili a
odišli preč. Zostali len chodci a robot-
níci z neďalekej stavby, ktorí mali to
šťastia, že videli, ako sa zachádza s
ignorantskými vodičmi (alebo vodič-
kami) a s rozzúrenými paničkami.
Dosť na jedno obyčajné ráno.

Zuzana Žižkajová, Staré Mesto

Za oknami majú

čudný oznam 

o zásobovaní
LIST ČITATEĽA
Chcem upozorniť na Hodžovo
námestie, kade chodím skoro denne.
Pri vstupe do podchodu pri Prezi-
dentskom paláci neosadili stĺpiky
kvôli jeho zásobovaniu, a tak si tam
na jar zvykli parkovať všelijaké
značkové auta až po Ligu výnimoč-
ných. 
Bolo ich čoraz viac, lebo nikto nezasia-
hol a rozrastalo sa to až k lavičkám. Jed-
ného dňa sa tam objavila prenosná znač-
ka Zákaz vjazdu, pár dní bol pokoj, ale
zakrátko ju niekto hodil do krovia.
Potom začali dávať medzi stĺpy reťaze,
tak bol zase chvíľu pokoj, ale nakoniec
to správcov podchodu asi prestalo baviť
a tak tam znova parkujú viac-menej tie
isté autá aj s pofidérnymi lístkami na
prednom skle o „zásobovaní“. Niektoré
z nich (strieborný džíp a ďalšie) sa
neunúvajú spraviť ani to. Ak niekto
nezasiahne, obávam sa, že o pár týžd-
ňov budeme zase tam, kde sme boli.
A ešte jeden tip: niektorí vodiči si našli
náhradu (možno za Hodžovo námestie)
na Suchom mýte medzi novou budovou
KB a bývalou Astorkou. Najprv chodili
surovo cez pásik trávy vedľa priechodu
na križovatke, potom tam správca osadil
betónové široké ministĺpy, tak teraz cho-
dia od Panenskej. Najprv boli len pri uza-
vretej Astorke, teraz veselo zabrali cely
pás, a keď niekto odchádza a ide okolo
kolegov, chodec môže akurát vzlietnuť.
Párkrát som ich videla cúvať na Panen-
skú (otáčali sa pritom na malom priesto-
re cez celý chodník), niekedy idú dopre-
du a zídu cez pár schodíkov vedľa priec-
hodu. Dávam do pozornosti...

Zuzka Krásna, Bratislava

Stará tržnica

môže mať

rôzne využitie
LIST ČITATEĽA
So záujmom sledujem diskusiu o
osude Starej tržnice a práve preto
som sa rozhodol dať návrh, ako
využiť túto historickú budovu.
Podľa môjho názoru zachovať v Starej
tržnici klasický trh nie je najlepšie ani
preto, lebo asi 50 metrov od nej sa
nachádza supermarket, kde je možné
kúpiť presne to isté, za tú istú (alebo aj
nižšiu) cenu a v tej istej kvalite. Stará
tržnica musí ponúknuť obyvateľom
niečo iné. Napríklad predajne, ktoré
ponúkajú výhradne slovenské výrobky.
A to nielen bryndzu, syry, žinčicu, ale
aj predmety umeleckého rezbárstva,
kováčstva, výrobky z prútia a zo šúpo-
lia a takisto aj dnes populárne bio
potraviny zo Slovenska. 
Financovanie by bolo možné riešiť aj
pomocou eurofondov s tým, že budovu
by vlastník prenajímal zdarma, predaj-
covia by platili iba za energie. Tým by
bolo možné priblížiť vidiek Bratislavča-
nom a, naopak, malovýrobcom priblížiť
Bratislavu a dať im šancu predávať
svoje výrobky aj zahraničným turistom.
Večer by mohla tržnica ožiť kultúrou -
môžu sa v nej napríklad organizovať
módne prehliadky, výstavy a aukcie
umeleckých diel s dôrazom na dobro-
činnosť, a týmto spôsobom podporo-
vať aj začínajúcich umelcov, ktorí by
mohli bezplatne vystavovať svoje
diela. Kristián Slovák, Ružinov

Keď sa chcete

porozprávať,

musíte poodísť
LIST ČITATEĽA
Obrátili sa na mňa viacerí známi,
aby som niekde reklamovala hluk na
zastávkach MHD. 
Bola som sa o tom presvedčiť aj na
autobusovej zastávke na Trnavskom
mýte a konštatujem, že je to veľmi
nepríjemné. Nad označením zastávky
je inštalovaný reproduktor, ktorý
doslova reve, aby prebil hluk na križo-
vatke. Ak sa chcete s niekým rozprá-
vať, kým čakáte na autobus, treba
poodísť. 
Vzhľadom na ochranu životného pro-
stredia je snaha o znižovanie hluku,
nechápem dôvody DPB na takéto
„obšťastňovanie“ cestujúcej verejnosti. 

Valéria Triznová, Bratislava



Nekonečná

rekonštrukcia 

na Trnavskej 
RUŽINOV
Oproti Zimnému štadiónu Ondreja
Nepelu je dom, ktorý mal byť už vyše
dvoch rokov zrekonštruovaný. Oby-
vatelia sú zúfalí a pomoc na dokonče-
nie hľadajú všade, zatiaľ márne.
Budovanie nadstavby a rekonštrukcia
domu sa začali v apríli 2007 a ukonče-
né mali byť do 15 mesiacov. „Doteraz
je čiastočne prerobená len strana z
ulice, ďalšie tri spolu s nadstavbou sú v
rozostavanom stave. Okolo domu je
neporiadok, provizórne rímsy, ktoré
odvádzajú vodu zo strechy ústia pria-
mo pri dome. Voda vsakuje do pôdy,
ktorá je úplne rozmočená a narúša sta-
tiku budovy. Vteká aj do pivníc, kde je
pleseň a tvoria sa tam nákazy, tečie aj
po múroch domu a po chodníkoch pred
vchodmi. Na stromoch pred domom
dodnes visia zvyšky igelitovej ochrany
lešenia. V niektorých bytoch sa objavi-
li praskliny a pleseň, v jednom z troch
vchodov, kde žijú starší a chorí ľudia,
dokonca demontovali výťah, pričom
nikto nevie, kedy namontujú nový,“
uvádzajú obyvatelia Trnavskej ulice. 
Stavba dodnes nemá označenie ako
stavenisko s údajmi o stavbe, termí-
noch a účastníkoch výstavby. „Nikto
nás neinformuje ani len oznamami na
dverách,“ dodávajú. Firma zodpoved-
ná za rekonštrukciu a vybudovanie
nadstavby neposkytla do uzávierky
žiadne stanovisko. (mch)
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Dostať sa na osemročné gymnáziá už
nebude také jednoduché. Krajský škol-
ský úrad v Bratislave vydal rozhodnutie,
že gymnázia môžu v školskom roku
2011/12 prijať len päť percent z popu-
lačného ročníka - teda päť percent zo
všetkých piatakov základných škôl. 
Znamená to, že môžu otvoriť jednu trie-
du s počtom žiakov osem, resp. deväť.
Župa žiada nové rozhodnutie - aby
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
BSK otvorili v školskom roku 2011/12
maximálne 11 tried s počtom žiakov 20
v každej triede.
Vedenie Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK), ktoré má v pôsobnosti 11
osemročných gymnázií, sa proti rozhod-
nutiu KŠÚ odvolalo, pretože takýto
počet žiakov nepovažuje za dostatočný
na zabezpečenie plnohodnotného vý-
chovno-vzdelávacieho procesu. Samo-
správa požaduje, aby bolo určené per-
cento z celého populačného ročníka v
rámci Slovenskej republiky. Argumentu-
je aj tým, že nie sú zohľadnené regionál-
ne rozdiely medzi jednotlivými krajmi
ani medzi okresmi v rámci regiónu. Župa
žiada nové rozhodnutie - aby školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti BSK otvorili
v školskom roku 2011/12 maximálne 11
tried s počtom žiakov 20 v každej triede.
Podľa predsedu BSK Pavla Freša je
potrebné pri určovaní plánu výkonov pre
8-ročné gymnáziá diferencovať prístup
k jednotlivým regiónom. „Bratislavský
kraj má nielen najväčšiu koncentrá-
ciu obyvateľov, ale aj škôl, a teda aj
vyšší záujem o túto formu štúdia. A
preto zápasíme viac ako iné kraje, aby
bola 5-percentná hranica zrušená,“

povedal. O situácii komunikoval s riadi-
teľmi škôl aj s ministerstvom školstva,
kde požiadal o udelenie výnimky.
„Zatiaľ máme iba byrokratické odpo-
vede. Odvolali sme sa proti nim a
čakáme finálne rozhodnutia. Myslím
si, že to, ako veľmi ľudia chcú 8-ročné
gymnázia, preváži a zdravý rozum
zvíťazí,“ poznamenal župan. Frešo
poukázal na výsledky detí 8-ročných
gymnázií, ako aj na vysoký záujem o
štúdium na gymnáziách, čo by malo byť
podľa neho jedným z ukazovateľov kva-
lity školy. Pri určovaní plánu výkonov
mal podľa neho Krajský školský úrad
zohľadňovať počty uchádzačov o štú-
dium, resp. počet podaných prihlášok
ako jedno z hlavných kritérií.
Pred nadobudnutím platnosti nového

školského zákona (rok 2008) na ose-
mročné gymnáziá v Bratislavskom kraji
prijímali 25 až 30 percent zo všetkých
piatakov základných škôl, po prijatí
školského zákona sa tento počet postup-
ne znižoval. V minulom školskom roku
to bolo cca 12 percent. Podľa údajov z
prijímacieho konania v školskom roku
2009/10 bolo do 11 gymnázií s 8-roč-
nou dĺžkou štúdia v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK prihlásených 771 uchá-
dzačov, čo je počet približne 3-násobne
prevyšujúci počet žiakov, ktorí mohli
byť v školskom roku 2010/11 prijatí do
prvého ročníka. V nasledujúcom škol-
skom roku (2011/12) by mali všetky
osemročné gymnázia v kraji prijať
spolu 236 piatakov (čo je 5 percent z
populačného ročníka). 

Havária na Prístavnom moste ukázala,

že tresty za alkohol treba sprísniť
BRATISLAVA
Alfa a omega, ktorá v cestnej pre-
mávke stále platí, je sledovanie
dopravných značiek a predvídavosť.
Samozrejme, ak si človek sadá za
volant triezvy a je vlastníkom vodič-
ského oprávnenia, nemal by mať s
tým problém. Horšie to je, ak sa do
premávky dostane nezodpovedný
živel bez vodičského oprávnenia a
navyše pod vplyvom alkoholu. 
V takom prípade neraz nepomôže na
odvrátenie tragédie ani šoférska prax
taxikára - ako to nasvedčuje tragická
kolízia na Prístavnom moste v Bratisla-
ve, kde zbytočne vyhasol život pasa-
žierky taxíka (34), pričom samotný
taxikár sa ťažko zranil. 
Vinník dopravnej kolízie, 22-ročný
mladík Peter L. vo Fabii, po základnom
ošetrení z nemocnice doslova utiekol a
prihlásil sa až po niekoľkých dňoch s
tvrdením, že si nič nepamätá. 
Celé sa to zomlelo na Prístavnom
moste v smere do Petržalky krátko pred
pol štvrtou ráno. Mladík sa dostal do
protismeru pravdepodobne v smere od
Einsteinovej na Dolnozemskú, kde
však ignoroval prikázaný smer jazdy
vpravo a jednoducho odbočil doľava -
teda do protismeru, kadiaľ sa dostal v
protismere na Prístavný most a tam sa
zrazil s taxikárovým Daewoom. S
odbočením vľavo totiž opitý človek
nemá žiadny problém, otázne je, kam
chcel tadiaľ pokračovať. 
Mohol ísť aj od Bosákovej popri Sos-
novej, to je však oveľa dlhší úsek a táto

alternatíva je málo pravdepodobná.
Tam by prešiel v rozpore s prikázaným
smerom jazdy, cez zebru i plnú čiaru, a
tak by sa tiež dostal na Prístavný most.
Od Dolnozemskej sa do protismeru na
Prístavný most nemohol dostať, lebo
mu v tom bránia prenosné dopravné
značky na ceste. Ešte je tu možnosť, že
odbočil z Kočánkovej ulice popri čer-
pacej stanici doľava na Prístavný most
(avšak opäť za cenu ignorovania priká-
zaného smeru vpravo). 
Prešli sme všetkými týmito úsekmi a
zistili, že dopravné značenie je tu dosta-
točné - pre triezveho šoféra. Vinník tre-
stuhodne ignoroval všetky predpisy i
značenie na ceste. Jednoznačne teda
príčinou tragickej nehody bolo nereš-
pektovanie pravidiel cestnej premávky
v spojení s vplyvom alkoholu, čo zaprí-
činilo zhoršenú koordináciu vnímania. 
Ako vybŕdnuť zo začarovaného kruhu,
aby sa podobné tragédie neopakovali?
Jednoznačne treba veľmi prísne trestať
vinníkov takýchto nehôd za ignorant-
stvo, najmä s prihliadnutím na to, že
vinník jazdil bez vodičského oprávne-
nia. Závažným spôsobom porušil
dopravné predpisy a nerešpektoval
dopravné značenie. Nezodpovedne jaz-
dil pod vplyvom alkoholu a opilcovi sú
úplne fuk nejaké predpisy - jednoducho
pôjde, kadiaľ sa mu zachce. 
Netreba teda strkať hlavu do piesku a
tváriť sa, že nabudúce sa to už nestane.
Táto nehoda totiž nie je ojedinelá, pred
pár rokmi sa podobná stala pri Novom
moste v Petržalke, kde opilec takisto

vošiel do protismeru pri nájazde na
most a rovnako tam zahynul človek.
Nedávno sa ocitol v nesprávnom smere
v tuneli Sitina deduško, ktorý takto pre-
šiel 10 kilometrov, našťastie, sa to
vtedy obišlo bez havárie. 
Táto tragická dopravná nehoda len
potvrdzuje nedôslednosť v postihovaní
hazardérov na cestách. Alkohol za
volantom by mal byť priťažujúcou
okolnosťou, ktorá by mala sprísňovať
trest na trojnásobok. Veď ako k tomu
prídu nevinné obete (v poslednom prí-
pade mladá žena), pričom vinník si žije
ďalej a možno ani nechápe, akú tragé-
diu spôsobil. 
Je najvyšší čas konať, aby sa maximál-
ne zamedzilo vjazdu na diaľnicu v pro-
tismere. V Rakúsku majú pri nájazdoch
na diaľnicu veľké žlté tabule s varova-
ním, že vodič ide do protismeru. Predo-
všetkým na menej prehľadných úse-
koch by sa také dôrazné dopravné zna-
čenie malo zaviesť aj u nás. Všade sa
nájdu indivíduá, ktoré nechápu, čo je
správny smer jazdy. Tým ho treba
zvlášť dôrazne pripomenúť. 
Výrazné dopravné značenie predsa len
odvráti niekoľko možných kolízií, a
tým zachráni ľudské životy. Lebo úplne
sa hazardnej jazde zabrániť nedá. Iba ak
natiahnutím hrubej reťaze cez cestu ale-
bo postavením betónového múrika na
miestach, kde sa dá vojsť do protisme-
ru. Na tomto konkrétnom mieste by
však ani toto nepomohlo...

Ivan Václavík
Foto na www.banoviny.sk

Oči by mali

vyšetrovať 

iba špecialisti
BRATISLAVA
Oční optici a optometristi v posled-
nom čase už prestávajú byť základ-
nou súčasťou každej očnej optiky. V
očnej optike zhotovujú dioptrické
okuliare - zdravotnícku očnú
pomôcku, čo by mal robiť vzdelaný
špecialista - očný optik. Zdá sa však,
že Živnostenskému úradu v Brati-
slave stačí doklad o tom, že očná
optika „zamestnáva“ očného optika,
aby vydal súhlas s vykonávaním
tejto činnosti a vôbec nekontroluje a
nezaujíma sa o to, či tento „zamest-
nanec“ skutočne aj v očnej optike
pracuje. 
„Iba na Slovensku sa môže stať, že
prácu optometristu, ktorý vyšetruje
očnú refrakciu, robí dokonca aj vyuče-
ná krajčírka, ktorá prešla trojdňovým
školením...!. Pritom na túto činnosť
musí mať pracovník nielen vzdelanie
očného optika, ale aj minimálne 2-
ročné pomaturitné štúdium ukončené
skúškou, prípadne ukončené magis-
terské štúdium,“ prezradila naša čita-
teľka a majiteľka jednej z očných optík
v meste.
Podľa jej slov, ak sa už o zamestnancov
nezaujímajú kompetentní, mali by sa o
vzdelanie a prax zamestnanca očnej
optiky zaujímať aspoň zákazníci. „Ne-
správne zhotovené okuliare, nesprávne
urobené vyšetrenia refrakcie môžu
poškodiť zrak. Najdôležitejšia totiž nie
je zľava či okuliarový rám zadarmo
(všetci vieme, že to, čo je zadarmo, býva
najdrahšie...), ktorý očná optika poskyt-
ne, ale kvalita a presnosť zhotovených
okuliarov, kvalita použitých okuliaro-
vých šošoviek. Ide o zrak, ktorý je nena-
hraditeľný. Myslite na to, keď si nabu-
dúce s vidinou ušetrených peňazí nechá-
te vyšetriť zrak, alebo zhotoviť okuliare
... u krajčírky,“ tvrdí majiteľka optiky.
Zákazník môže zistiť, kto ho obsluhuje
iba tak, že si od „optika“ vyžiada doklad
o kvalifikácii. „Vzhľadom na to, ako to
funguje, by asi stálo za úvahu zaviesť
povinnosť, aby doklady o vzdelaní per-
sonálu boli permanentne povinne v
očných optikách dostupné aspoň na
vyžiadanie. Podnet môže dať ktokoľ-
vek, a to na živnostenský úrad, pretože
„očný optik“ nie je voľná živnosť, ale
viazaná na vzdelanie a prax v odbore.
Živnostenský úrad iba papierovo kon-
troluje splnenie podmienok pri vydáva-
ní živnostenského listu a ďalej už kon-
trolnú činnosť nevykonáva, hoci môže a
mal by,“ pokračuje naša čitateľka.
Ako dodáva: „Okrem toho, ak má očná
optika zmluvy so zdravotnými poisťov-
ňami, môžu kvalitu poskytovania slu-
žieb pre ich poistencov kontrolovať aj
poisťovne. Živnostenský úrad je opráv-
nený kontrolovať prítomnosť očného
optika, ktorá je odborným garantom
danej očnej optiky, a na ktorého vzdela-
nie a prax sa viaže vydanie živnosten-
ského listu pre danú očnú optiku. Taký-
to odborný zástupca môže byť iba pre
jednu očnú optiku a musí tam byť v
hlavnom pracovnom pomere. Vyšetro-
vanie očí zase môžu robiť iba oční leká-
ri alebo optometristi, ktorí majú prísluš-
né vyššie odborné alebo vysokoškolské
vzdelanie. Preukázanie vzdelania a
praxe nie je iba formalita pri získavaní
licencie či živnostenského listu, ale pod-
mienka, ktorá musí byť splnená počas
celého trvania činnosti.“ (brn)

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

Potrebujete trezor?

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

Bratislavský kraj žiada výnimku 

pre osemročné gymnázia v regióne

Bratislavský župan trvá na tom, aby 5%-ná hranica pre osemročné gym-
náziá bola zrušená. FOTO - Daniel Kasala

Projekt Perspektíva, realizovaný na
ŠZŠ, ZŠA Hálkova 54 v Bratislave,
naplnil stanovený cieľ - inováciu
obsahu a metód vzdelávania, ktoré
napomôžu lepšiemu uplatneniu
našich žiakov v ich ďalšom vzdelá-
vaní a v praktickom živote. 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
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STARÉ MESTO
NA HABÁNSKOM MLYNE vnikol
neznámy páchateľ cez čiastočne uzat-
vorené okno do bytu na prízemí a
odcudzil z neho mobil, dámske náram-
kové hodinky, dva notebooky, fotoapa-
rát a 1520 eur, celková škoda bola 2400
eur.
NA ČULENOVEJ ULICI sa nezná-
my páchateľ vlámal do vozidla zn.
Citroën Jumper a odcudzil z neho elek-
trickú pílu, dve vŕtačky, veľkú zbíjač-
ku, tri veľké vrtáky, malú zbíjačku,
veľkú závitnicu, akumulátorovú vŕtač-
ku a kufor šliapací, čím spoločnosti
vznikla škoda 7120 eur.
NA KOLLÁROVOM NÁMESTÍ sa
krátko popoludní nachádzal muž s
pištoľou v ruke, ktorou mieril na oko-
loidúcich. Na miesto bola okamžite
vyslaná policajná hliadka z pohoto-
vostnej motorizovanej jednotky. Tá
osobu ležiacu a mieriacu na ľudí aj na
policajnú hliadku odzbrojila pod
hrozbou použitia služobnej zbrane.
Policajti zistili totožnosť osoby a
eskortovali ju na oddelenie. Išlo o 31-
ročného muža z Bratislavy, ktorého
obvinili z prečinu nebezpečného
vyhrážania. Čo sa týka zbrane, išlo o
plastovú airsoftovú pištoľ čiernej
farby, model ČZ 75, kal. 9 mm, na
nerozoznanie od pravej.
NA DROTÁRSKEJ A HAYDNO-
VEJ sa zlodeji vlámali do Škody Fabia
a Škody Fabia combi. Z vozidiel
ukradli jeden airbag z volantu, jeden
airbag z palubnej dosky a štyri kusy
zimných pneumatík. V oboch autách
poškodili aj spínaciu skrinku. Celková
škoda bola vyše 3000 eur.
NA RYBNOM NÁMESTÍ ukradol
neznámy páchateľ z predajne hodi-
niek pánske náramkové hodinky v
hodnote 2700 eur. Vošiel do predajne,
kde si vyskúšal niekoľko modelov,
keď si dal posledné, predavačke
povedal, že si musí vybaviť telefonát.
Vzápätí vyšiel z predajne a ušiel na
neznáme miesto.
NA RÁZUSOVOM NÁBREŽÍ poli-
cajná hliadka počas bežnej kontroly
zaistila u osemnásťročného Bratislav-
čana a sedemnásťročnej Pezinčanky
igelitové vrecko s obsahom neznámej
bielej sypkej látky. Materiál odoslali na
expertízu. Ak sa potvrdí, že išlo o
omamnú látku, jed alebo prekurzor,
obe osoby obvinia a bude im hroziť
trojročné väzenie.

PETRŽALKA
NA DARGOVSKEJ ULICI zmizol
zo zaparkovaného vozidla laptop a
doklady, ktoré si vodič ukryl pod
sedadlo. Páchateľmi boli zrejme dvaja
mladíci, ktorí sa vodiča vypytovali na
cestu, keď vystupoval z auta.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA ROHU KAZANSKEJ A UZ-
BECKEJ ulice vytrhli bankomat.
Stalo sa tak v pobočke banky, kam
podľa svedkov prišli páchatelia na
striebornom Porsche Cayenne. Banko-
mat vytrhli a po tridsiatich sekundách
ušli. Polícia po zlodejoch pátra. 

NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI ukradli
dva milióny eur! Stalo sa tak v objekte
firmy, z ktorej neznámi páchatelia mali
odcudziť bez použitia násilia z trezorov
spomínanú finančnú hotovosť. Násled-
ne ju naložili do jedného z vozidiel
patriacej tejto firme (VW Transporter
bielej farby, EVČ BA 366 VS ). Auto
sa našlo na Bratskej ulici, polícia po
páchateľoch pátra. (mm, bs)

S padákom som

neskočila, vďaka

zákazu rodičov!
V Petržalke, v blízkosti futbalového
ihriska Poštárov, stála prekážková
dráha - paradráha, na nej sa pod
dozorom inštruktora začal pre nás
náročný, ba až vojenský výcvik vyža-
dujúci odvahu aj disciplínu.
Fasovali sme uniformy - bordová baret-
ka, americká bumbajka (vesta), nohavi-
ce, „kanady“ a plátený odznak (lietadlo,
cez neho padák) s nápisom Doslet, ktorý
sme si prišili na rukáv vesty. V unifor-
mách, za spevu Paradesanstov, týždeň
čo týždeň sme prichádzali na cvičisko a
plnili jednotlivé disciplíny, chlapci aj
dievčatá, bez akýchkoľvek úľav.
Nebolo to nič jednoduché - plazenie pod
ostnatými drôtmi, preskok cez vodnú
priekopu pomocou lana, beh po kladine,
šplh na tyči, prebehnutie cez pohybujú-
cu sa lavičku, útok na dom, zdolanie
steny, nácvik kotrmelcov na tvrdú zem
nutnosť urobiť mačací chrbát), zoskoky
z veže (drevená konštrukcia s upevne-
ným padákom).
Počas teórie zoskoku nám inštruktor
podrobne vysvetlil funkciu záložného
(klínového) padáka, statického lana a
naučili sme sa aj najdôležitejší úkon pre
výsadkára - skladanie padáka (vtedy
boli okrúhle, ruské). Po polročnom drile
malo dôjsť k hromadnému výsadku na
letisku vo Vajnoroch. Z nás dievčat sa
odvážila iba Jožka Č. (mne to rodičia
prísne zakázali), ktorá však na svoje
rozhodnutie doplatila. Po zoskoku sa jej
popruh z padáka omotal okolo požiča-
nej (väčšej) prilby a pri nešťastnom
dopade si zlomila členok. Následky
nesie dodnes. 
Po treťom ročníku štúdií na Kalinčiako-
vej ulici nás presťahovali na Dunajskú
ulicu číslo 33, do budovy I. štátneho
dievčenského gymnázia (teraz maďar-
ské). Zmenil sa aj názov pedagogického
gymnázia, vypadlo aj meno prvého
vodcu proletariátu V. I. Lenina a my
sme začali chodiť do školy so skratkou
PŠ - Pedagogická škola pre vzdelávanie
učiteľov národných škôl. Post riaditeľa
vystriedal prof. Dr. V., vymenila sa
skoro celá jedna garnitúra profesorov,
pribudli nové predmety - logika, dejiny
KSSZ (volali sme ich Šibalstvá Jožka
Džugašviliho).
Už štvrtý rok sa (väčšina z nás) trápi-
la na hodinách hry na husle. Tento
predmet bol v nižších ročníkoch
zábavný, pretože Malátova husľová
škola obsahovala veľa melodických
ľudových piesní, ktoré sa dali hrať
podľa sluchu, ale v poslednom roční-
ku sa už Ševčíkova škola hemžila
množstvom stupníc a etud. Na noto-
vých osnovách nôt ako maku, miha-
júce sa pred očami.
Mne nepomáhali ani každodenné aj nie-
koľkohodinové cvičenia vzadu na
našom dvore s nasadeným tlmičom na
kobylke (aby ma bolo čo najmenej
počuť). Výsledkom snaženia bola iba
moja otlačená spodná sánka. Prizná-
vam, husle mi nešli.
My skoroučiteľky sme nakoniec presta-
li nosiť futrál so stojanom a husľami na
vyučovanie. Nástroje nám pred hodinou
požičiavali prváčky.

Helena Kloudová-Jonášová
Učiteľka z Dunajskej ulice (2010)

Pokračovanie nabudúce

Wachtlerov palác predali na dražbe
Nad bránou paláca na Ventúrskej 10
sa nachádza rodinný erb. Palác je od
50. rokov znova označovaný ako pálf-
fyovský. Komunisti zničili jeho origi-
nálne interiéry z 18. storočia a prero-
bili ho na politickú školu. Pri tej prí-
ležitosti bolo potrebné zabudnúť na
maršála grófa Leopolda Pálffyho,
ktorý dal v roku 1747 upraviť starší
palác do barokovej podoby, aj na
jeho grófskych potomkov, ktorým
palác do polovice 19. storočia patril. 
Oficiálny názov Dom politickej výcho-
vy sa po obsadení objektu Verejnosťou
proti násiliu začal strácať a nahradil ho
ešte nezmyselnejší názov Mozartov
dom, hoci nikto na svete by nemohol
dokázať, že tam Mozart niekedy bol.
Potom sa do paláca nasťahovala rakús-
ka ambasáda a Rakúska republika
investovala nemalú sumu, aby sa palác
znova stal palácom. 
Rodinný erb nad bránou však nepripo-
mína maršála grófa Pálffyho ani pred-
chádzajúcich majiteľov objektu. Je to
erb rodiny, ktorá palác vlastnila od r.
1872 do r. 1948. Zdalo by sa, že na erbe
je holub sediaci na trojvrší, ktorý nesie v
zobáku ratolesť. V skutočnosti vták nie
je holub, ale prepelica - po nemecky die
Wachtel. Meno vtáčika v nemčine pria-
mo vyjadrovalo meno nositeľa erbu.
Meno majiteľa erbu bolo - slobodný pán
(Freiherr von) Wachtler. 
Do Prešporka sa prvý Wachtler, Josef,
presťahoval z Eisenstadtu. Získal meš-
tianske právo (1761), bol úspešným
obchodníkom, podnikateľom, spoluma-
jiteľom textilných manufaktúr. V roku
2005 vyšla v Olomouci kniha s názvom
Semper sursum (Jiří Uhlíř) o činnosti
priemyselníckej rodiny Kohnovcov,
ktorá vo Vsetíne na Morave vyrábala
nábytok z ohýbaného bukového dreva a
istú dobu úspešne konkurovala sveto-
známej rodine Thonetovcov. Thonetov-
ci nakoniec aj ich podnik kúpili.
V spomenutej knihe sa vyskytuje aj
zmienka (nie práve lichotivá) o jednom
z prešporských Wachtlerovcov. „Dis-
harmonické manželství hraběte Štěpána
Illésházyho (vtedy majiteľa panstva
Vsetín) bylo bezdětné, avšak s hraběn-
kou Theresií von Gattenburg měl čtyři
nemanželské děti - syna a tři dcery. Jim
v roce 1827 předal panství, které však

odkoupením všech podílu získal v roce
1831 Josef Friedrich Michael Bernhard
Ritter von Wachtler, manžel Sidonie,
jedné z Illésházyho dcer. Rytíř Wachtler
(1793-1879), jehož titul byl už za jeho
života vystavován v pochybnost, byl
velice podnikavý člověk...“ 
Gróf Štefan Illésházy sa narodil v roku
1762 v Prešporku. Keďže nemal legi-
tímne deti, jeho smrťou v roku 1838
uhorská grófska rodina Illésházyovcov
vymrela. V Prešporku však ďalej žili
jeho potomkovia, potomkovia jeho zaťa
Josefa Bernharda Wachtlera. 
Josef Wachtler využil príležitosť, keď sa
po roku 1775 búrali mestské hradby.
Kúpil kus hradieb medzi kláštormi fran-
tiškánov a uršuliniek. Hradby (a s nimi
jednu mestskú baštu) dal zbúrať. Na
mieste bašty vzniklo predĺženie Uršu-
línskej ulice k vtedajšiemu námestiu
pred Milosrdnými bratmi (terajšie
Námestie SNP). Pri uličke, na mieste,
kde v rokoch 1909 až 1912 postavili
objekt „hlavnej pošty“, dal Josef
Wachtler postaviť palác s troma prieče-
liami - do námestia, do Uršulínskej a do
Františkánskej ulice (obrázok). 
Majiteľ býval naďalej vo svojom dome
na Dunajskej ulici, nový palác bol
postavený ako nájomný. Šťastie v pod-
nikaní býva premenlivé. Wachtler sa
natoľko zadlžil, že palác museli už roku
1795 predať na verejnej dražbe, aby
uspokojili pohľadávky jeho veriteľov.

Od roku 1813 vlastnil palác gróf Szapá-
ry, potom gróf Pallavicini,v roku 1848 v
ňom pár dní býval cisár František Jozef.
V roku 1853 zriadili v paláci poštový
úrad s telefónnou centrálou. Telefónne
káble z okolia sa stretávali v drevenej
vežičke nad strechou paláca. 
V druhej polovici 19. storočia bývali
Wachtlerovci v paláci na Ventúrskej 10.
Posledná členka tunajšej rodiny
Wachlerovcov bola Eleonora, ktorú naj-
prv vydali za jej bratranca slobodného
pána Johanna von Beess und Chrostin.
Manželsvo bolo úradne vyhlásené za
neplatné. Potom sa Eleonora vydala za
grófa Huga Moritza de Saint-Genois,
ktorý v pomerne mladom veku v roku
1891 na majetku Eleonorenhof (terajší
Horský park) zomrel. Tretí manžel
Eleonory bol cisársko-kráľovský vojen-
ský hodnostár Peter rytier Regner von
Bleyleben. Obaja jej manželia, aj Eleo-
nora (zomrela 1943) sú pochovaní na
evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne. 
Eleonorini predkovia Wachtlerovci
odpočívajú na Ondrejskom cintoríne.
Pred polovicou 19. storočia si dali
postaviť na pôde najstaršej časti cin-
torína, tam, kde ležal už prvý z pre-
šporských Wachtlerovcov, pohrebnú
kaplnku s kryptou. V 50. rokoch aj
ich kryptu vyrabovali a poškodili, pri
„modernizácii“ cintorína v 60. rokoch
ju však zachovali, na rozdiel od kapl-
niek iných významných prešporských
rodín, napríklad Palugyayovcov.

Štefan Holčík
FOTO - archív

Info o produkte:

• pevný úrok počas celej doby viazanosti

•  minimálny vklad 1 000 EUR

•  peňažné prostriedky sú chránené 

 v súlade so zákonom  o ochrane vkladov

•  možnosť zriadenia účtu aj na stránke 

 www.privatbanka.sk

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
*uvedená úroková sadzba platí pri viazanosti 60 mesiacov a vklade od 10 000 eur

Navyše získate aj benefity pre Vaše zdravie. 
Bližšie informácie na pobočkách Privatbanky.



FUTBAL
Šesť zápasov čakali futbalisti Slova-
na na prvé víťazstvo u súperov. Šies-
ty pokus ich poslal na ihrisko posled-
ných Košíc a vďaka víťazstvu 2:1 sa
belasí predrali na štvrtú priečku,
aby ako-tak držali krok s vedúcou
Žilinou. 
V Košiciach to nebolo len premiérové
víťazstvo na ihrisku súpera, ale aj pre-
miéra nového trénera Karla Jarolíma.
Toho mohla potešiť najmä útočná dvo-
jica Halenár - Šebo, ktorá si zaspomí-
nala na úspešnú spoluprácu spred pia-
tich rokov, keď v drese Petržalky pri jej
prvom titule rozoberali súperov.
„Pred zápasom sme mali jasný cieľ -
víťazstvo - pretože len ono by nás
udržalo v kontakte s čelom tabuľky. To
sa nám aj podarilo. Po banálnej chybe
sme síce rýchlo dostali gól, ale pred
prestávkou sme stihli vyrovnať a keby
sme premenili pokutový kop, mohli
sme už aj viesť. Našťastie sa nám to
podarilo v druhom polčase a získali
sme tak tri cenné body,“ priznal Karel
Jarolím.

Slovanisti sa počas týždňa predstavili v
Trenčíne, kde odohrali 3. kolo Sloven-
ského pohára, v závere týždňa ich zase
čaká ďalší corgoňligový šláger - v
sobotu o 18.30 h privítajú na Pasien-
koch vedúcu Žilinu.
Prvoligová Petržalka si udržala 2.

priečku aj po 12. kole, keď hrala v
Moldave. Na východe sa prišlo na ňu
pozrieť 2900 divákov a tí videli vyrov-
naný duel s výsledkom 1:1. Aj Petržal-
čania odohrali cez týždeň 3. kolo Slo-
venského pohára (v Zlatých Morav-
ciach), v sobotu nastúpia v Trenčíne.
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Slovanu musí

ísť najmä 

o budúcnosť
FUTBAL
Výmena Jozefa Jankecha za Karla
Jarolíma zrejme uzavrela jesenný
kolotoč príchodov a odchodov do fut-
balového Slovana. Káder je plný a
funkcionári Slovana by sa tak mohli
konečne zamyslieť aj nad sebou a
nad tým, čo vlastne chcú vybudovať.
Pekných rečí okolo budúcností už bolo
totiž dosť. Po zmene majiteľov sa hovo-
rilo len o titule, neskôr o prestavbe muž-
stva, potom o skvalitnení kádra, ktorý
by bol schopný konkurovať Európe,
teraz už je vlastne len ticho. Keď prichá-
dzal Jozef Jankech, mal vniesť do klubu
a najmä medzi hráčov pohodu, skúse-
nosť, rozvahu. Dnes sa v zákulisí hovo-
rí, že hráči mu prerástli cez hlavu a že aj
preto radšej súhlasil s koncom.
Každému realistovi však musí byť
jasné, že to nemal ľahké. Množstvo zra-
nených, ktorých zdedil po vlaňajšej
sezóne, minimum posíl a nabitý začia-
tok sezóny belasí zvládali len s problé-
mami, ktoré vyvrcholili poslednou pre-
hrou v Dunajskej Strede. Nepodržali ho
najmä hráči na ihrisku, ktorým chýbalo
srdce, aby sa pobili o lepší výsledok. Aj
preto Jozef Jankech predčasne skončil.
Karel Jarolím tiež patrí medzi skúse-
ných trénerov. Uvažovalo sa o ňom
dokonca ako o kormidelníkovi českej
reprezentácie, teraz je teda v Slovane a
čaká sa, či prebudí spiacu belasú Šípko-
vú Ruženku...
Slovanistický tábor však okrem tréner-
skej otázky musí vyriešiť ďalšie
základné (možno ešte dôležitejšie)
veci. Potrebuje si napríklad určiť, či sa
chce orientovať na získavanie titulov,
na dlhodobejšie budovanie nového
mužstva, na výchovu talentov, alebo
žiť zo sezóny na sezónu. Možné sú
všetky varianty, na všetky sa však musí
pripraviť a mať v nich jasno. Štyri zaja-
ce sa nedajú naháňať... Aj preto by mal
Karel Jarolím dostať jasnú úlohu a nie-
len niečo všeobecné. Inak sa môže stať,
že bude iba ďalším trénerským poku-
som na slovanistickej lavičke, navyše s
dvojicou majiteľov, kde jeden už viac v
Slovane nie je ako je... Dušan Blaško

Slov-matic čaká 

dlhá cesta až 

do Kazachstanu
SÁLOVÝ FUTBAL
Necelé dva týždne po postupe zo
základnej skupiny klubovej súťaže
UEFA Futsal Cup 2010/11 sa hráči
slovenského majstra Slov-matic
FOFO Bratislava dozvedeli súperov v
elitnej fáze.
Koncom novembra sa predstavia v C-
skupine, ktorej dejiskom bude Almaty v
Kazachstane. Postupne sa stretnú s
domácim tímom AFC Kairat Almaty,
poľským Akademia FC Pniewy a gru-
zínskym Iberia Star Tbilisi. 
„Z nasadených tímov sme dostali asi
najprijateľnejšieho súpera, aj tak sú
však hráči Kairatu na špičkovej úrovni.
Navyše hrajú doma a v ich prospech
hovorí aj časový posun. V gruzínskom
mužstve hrá viacero Brazílčanov. Polia-
ci by mali byť prijateľným súperom,
cieľ, ktorým je vyhrať aspoň jeden
zápas, by sme mohli splniť práve s
nimi,“ prezradil pre agentúru SITA tré-
ner Ján Janík. Skupina sa hrá od 20. do
28. novembra 2010. (brn)

Postúpili kolkári

Interu, aj stolní

tenisti ŠKST
KOLKY, STOLNÝ TENIS
Muži Inter Bratislava obsadili v
Európskom pohári družstiev v kol-
koch 4. miesto a postúpil do ďalšej
fázy súťaže.
Darilo sa aj stolným tenistom ŠKST
Bratislava, ktorí sa stali víťazmi turnaja
7. skupiny II. fázy Pohára ETTU mužov
a vybojovali si účasť v osemfinále. 
Reprezentanti ŠKST Bratislava sa v
3. kole Pohára ETTU stretnú koncom
novembra (26. - 30. 11. 2010) s ďal-
ším kvalitným súperom, Viktoriou
Moskva. (brn)

Belasí konečne vonku vyhrali, podarilo 

sa im to na ihrisku posledných Košíc

Hokejisti Slovana prehrali s Trenčínom 

aj v Skalici, skóre z oboch duelov 2:8!
HOKEJ
Záver minulého týždňa nezostane v
kronikách hokejového Slovana za-
písaný ako najvydarenejší. Po vyso-
kom víťazstve nad reprezentačnou
dvadsiatkou prišli dve prehry s cel-
kovým skóre 2:8!
Zápas proti mladým reprezentantom
zvládli slovanisti bez problémov a
víťazstvo 6:0 mohlo potešiť tréner-
skú dvojicu P. Hynek - M. Miklošo-
vič. „Sme radi, že chlapci nastúpili
zodpovedne a že stretnutie zvládli.
Mladých reprezentantov sme nepod-
cenili, na druhej strane sme hrali,
koľko sme potrebovali. Potešili nás
aj pekné góly,“ priznal Miroslav
Miklošovič.
Proti Trenčínu sa Bratislavčanom dari-
lo o niečo menej a po prehre 1:3 puto-

vali všetky body na Považie. Duel mal
kolísavú úroveň. Začalo sa obojstran-
ne svižne a už v prvej tretine padli tri
góly. V ďalšej časti sa hral už taktic-
kejší hokej, hráči si dávali pozor
najmä na to, aby neinkasovali, čo sa
však lepšie podarilo hosťom, ktorí pri-
dali ešte jeden zásah a domácim už
nepomohla ani hra bez brankára.
„Trenčín vyhral zaslúžene. My sme sa
od začiatku nevedeli dostať do tempa,
hrali sme ospanlivo, nedarilo sa nám
zapnúť na vyššie obrátky. Súper bol
lepší prakticky vo všetkom, my sme
robili technické aj taktické chyby, puk
nám robil veľké problémy, celkove
sme odohrali zlý zápas,“ zhodnotil
duel Pavel Hynek.
Kto čakal, že náprava príde už o dva
dni v Skalici, musel byť sklamaný.

Bratislavčania tam inkasovali už v
prvej minúte a jediný gól len znižoval
na 1:3. Domáci však pridali ďalšie dva
zásahy a výsledok 5:1 už trochu zavá-
ňal debaklom. Sklamanie priznal aj
Miroslav Miklošovič: „Ťažko sa to
hodnotí. Znovu sme začali veľmi zle,
gól sme dostali už v 1. minúte a súper
sa ním naštartoval. Vypracovali sme si
síce štyri gólové príležitostí, ale trestu-
hodne sme ich zahodili. Zdá sa mi, že
na súčasný Slovan stačí bojovnosť,
nadšenie a vôľa. Musíme znovu začať
pracovať ako tím, inak budú naše
výkony naďalej ako na hojdačke.“
Slovan hral v utorok šláger s Banskou
Bystricou, koncom týždňa vycestuje
na východ, do Popradu a do Košíc,
kde ho preveria kvalitní súperi aj plné
haly. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Košický brankár Tofiloski zachraňuje pred slovanistom Halenárom
(vľavo), v strede ďalší Košičan Čonka. FOTO - SITA
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Priemerná cena 

nových bytov 

ešte poklesne
BRATISLAVA
V ponuke nového bývania v Brati-
slave sa počas tretieho štvrťroku z
hľadiska kvantity udialo niekoľko
zmien. Pre zastavenie predaja skoro
400 bytov, predaja približne 350
bytov a na druhej strane po pribud-
nutí 240 bytov sa ponuka znížila na
úroveň 4400 nových voľných bytov v
112 projektoch. 
„V nových projektoch je 38 percent
nepredaných bytov. Z celkového počtu
je 83 projektov dokončených, v nich
zostáva predať viac ako 2600 bytov, čo
znamená, že z celkového počtu bytov je
62 percent teoreticky pripravených na
používanie. Nové byty pribudli do
ponuky v siedmich projektoch a na trh
sa postupne vracajú projekty, ktorých
predaj bol pozastavený (napríklad City
Gate). Naopak predaj bol zastavený v
šiestich projektoch. Najväčším z nich je
Nový Centrál (236 bytov), ktorý zmenil
zámer výstavby,“ informoval Filip Žol-
dák zo spoločnosti Lexxus.
Predaj v treťom štvrťroku 2010
potvrdil rastúci trend dopytu po novo-
stavbách. V medziročnom porovnaní
sa predalo o 12 percent viac bytov
(takmer 350) ako v období pred dva-
nástimi mesiacmi. „Byty sa predávali
v 62 projektoch. Najviac sa predalo v
rezidenčnom projekte na Bosákovej
ulici. Počet projektov, ktoré za tretí
štvrťrok nezaznamenali žiadny pre-
daj, sa znížil v porovnaní s druhým o
12. Čo sa týka mestských častí, naj-
viac sa predávalo v mestskej časti
Bratislava III. Spolu sa tu predalo 131
bytov,“ pokračoval Filip Žoldák.
Podľa jeho vyjadrení celková priemer-
ná cena klesá už 18 mesiacov a trend
predpokladá ďalší pokles aj v nasledu-
júcom období. „V aktuálnom štvrťroku
sa v porovnaní s minulým kvartálom
dopyt orientoval na projekty s vyššou
priemernou cenou. Spolu s rozšírením
množstva projektov, v ktorých sa pre-
dávalo, to môže znamenať, že ponuka
bytov, ktoré spĺňajú požiadavky trhu,
sa postupne, ale isto míňa a kupujúci sú
nútení rozširovať okruh svojho záujmu
a v rámci možností rešpektovať ceny.
Pri stagnujúcej ponuke a postupnej sta-
bilizácii priemernej ceny je možné
predpokladať, že trend oživovania
zastavených projektov, resp. začínanie
nových projektov bude pokračovať aj v
2010 a po celý rok 2011,“ dodal Filip
Žoldák. (brn) 

K Petržalčanom

prídu návštevy,

anketári
PETRŽALKA
Petržalské domácnosti boli zaradené
do celoeurópskeho prieskumu, kto-
rým sa zisťujú názory verejnosti na
dôležité celospoločenské, ekonomic-
ké i kultúrne otázky. 
Prieskum Európska sociálna sonda
2010 sa uskutočňuje v 27 európskych
krajinách a anketári budú navštevo-
vať vytypované petržalské domác-
ností od novembra 2010 do konca
januára 2011. 
„Miestna samospráva upozorňuje Petr-
žalčanov, že anketári sa musia preuká-
zať preukazom i osobným listom, kto-
rým boli poverení na takúto činnosť. V
prípade akýchkoľvek nejasností, podo-
zrení je možné kontaktovať mestskú
políciu (159) alebo projektovú mana-
žérku Danu Kosecovú na bratislav-
skom telefónnom čísle 57 371 216.
Všetky informácie získané v priesku-
me sú prísne dôverné a použijú sa
výlučne na štatistické účely,“ informo-
val hovorca mestskej časti Ľubomír
Andrassy. (brn)

Päťdesiat bodov

na programe

mestskej rady
BRATISLAVA
Plánované zasadnutie jednej z
posledných mestských rád v tomto
volebnom období malo mať vo
štvrtok 21. októbra 2010 na progra-
me päťdesiat bodov. Mestská rada
zasadá zvyčajne dva týždne pred
konaním mestského zastupiteľstva.
Tentoraz sa však stretnutie mestskej
rady naplánovalo týždeň pred rokova-
ním mestského zastupiteľstva. Medzi
piatimi desiatkami bodov boli na roko-
vanie zaradené, okrem väčšieho množ-
stva návrhov na predaj mestského
majetku a prenájmu, napríklad aj návrh
druhej etapy zoznamu pamätihodností
na území hlavného mesta. 
Ďalej tam nemal chýbať návrh žiadosti
o zabezpečenie právneho doriešenia
nedokončených terás v Petržalke, ale aj
správa o výchovno-vzdelávacej čin-
nosti, jej výsledkoch a podmienkach
základných umeleckých škôl a centier
voľného času v školskom roku
2009/2010. (rob)

Nová Kia cee’d je vždy tou správnou voľbou. Je to rozhodnutie srdca aj rozumu. Moderný európsky

dizajn, slovenská kvalita, vysoký komfort, spoľahlivé jazdné vlastnosti, bezpečnosť ocenená piatimi

hviezdičkami v testoch EuroNCAP a bezkonkurenčná záruka radia toto auto medzi najlepšie vozidlá

vo svojej triede. V kombinácii s jedinečnou cenou je voľba jasná.

Najlepšia voľba

Elektricky ovládané okná
a spätné zrkadlá

Klimatizácia, diaľkové ovládanie
centrálneho zamykania a alarm

Rádio s CD, mp3, USB
a lakťová opierka

Šesť airbagov
+ aktívne opierky hlavy

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.  Emisie CO2: 139 g/km, kombinovaná spotreba: 5,8 l / 100 km. Foto je ilustračné. Ponuka platí do vypredania zásob. 
*7 rokov / 150 000km. Podrobnosti nájdete v Zmluvných podmienkach.

Kia cee’d 1,4 vo výbave LX s klimatizáciou

a cenovým zvýhodnením až 2 289 €

teraz iba za  11 111 €!

Made in
SlovaKIA www.kia.sk

NAVŠTÍVTE SVOJHO NAJBLIŽŠIEHO PREDAJCU KIA:
Kia Bratislava, s.r.o., Tuhovská 7, 83107 Bratislava, tel.: 02/49294303 - Slovakia Auto, s.r.o., Panónska cesta 30, 851 04 Bratislava, tel.: 02/68230802, 
Einsteinova 21, 85101 Bratislava, tel.: 02/32421384 - Motor-Car Bratislava, s.r.o., prevádzka Lama  - Hodonínska cesta, 84103 Bratislava, tel.: 02/49294399

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME ŽENY
na dlhodobé upratovanie
rodinných domov, bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte nám na info@domestica.sk

www.domestica.sk
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Nultý priestor

privíta 

Američanov
HUDBA
V centre súčasného umenia A4 Nultý
priestor na Námestí SNP 12 sa 24.
októbra o 21.00 h uskutoční koncert
amerického hudobného zoskupenia
Casiotone for the Painfully Alone. 
Starať sa trinásť rokov o viac či menej
fiktívne svety a postavičky, ktorých
počínanie má okolitý svet prekvapivo
na háku, časom unaví každého. Aj preto
sa Owen Ashworth, rodák z Chicaga,
rozhodol dať definitívne zbohom svoj-
mu oslavovanému pesničkárskemu pro-
jektu Casiotone for the Painfully Alone. 
Ešte predtým však jeho úsmevno-smut-
né príbehy žijúce zo zvuku starých casio
synťákov naposledy precitnú napríklad
v amsterdamskom Paradise, v londýn-
skom Cargu a v A4. Črtá sa posledná
šanca nahliadnuť do jeho sveta. (dš)

Skákalka 

Petra Sojku 

v galérii GUBA
VÝSTAVA
V Galérii GUBA, Galvaniho 17/A
otvorili výstavu Petra Sojku pod
poetickým názvom Kde je skákalka.
Absolvent ateliéru prof. Jána Bergera
predstavuje svoju aktuálnu tvorbu, ako
aj výber prác od diplomového roku
(2008). Ten skončil veľkoformátovými
„portrétmi tvárí“. Nekonkrétne, veľké
výrezy, so zámerným potlačením iden-
tifikátorov - ľudských očí, sú sugestív-
ne, tajuplné až mysteriózne. 
Mysteriózny, znepokojujúci pocit je
prítomný aj v neskorších a v súčas-
ných prácach. Motív je rozmanitý -
od zátišia s jedným subjektom, cez
prírodné motívy až po civilné, figu-
rálne kompozície. Výstava potrvá do
9. marca 2011. (dš)

V. Vizár a Piati

džentlmeni 

na Žilinskej
HUDBA
Vlado Vizár a Traditional Jazz Band
sa 23. októbra 2010 o 20.00 h predsta-
via v reštaurácii Abadona na Žilin-
skej 4., o šesť dní neskôr, 29. októbra
2010, tu vystúpia Five Gentlemen. 
Zárukou kvality vystúpenia kapely Tra-
ditional Jazz Band je 46-ročná história
tohto špičkového profesionálneho
orchestra tradičného džezu a swingu. 
O necelý týždeň neskôr, 29. októbra
2010 o 20.00 h, sa v tej istej reštaurácii
predstaví aj hudobné zoskupenie Five
Gentlemen. Poslucháčov očarí hudbou,
ktorá sa na začiatku minulého storočia
postupne z ulíc černošských get, z har-
lemských, neworleanských či chicag-
ských tančiarní a barov dostala až na
koncertné pódiá významných americ-
kých a neskôr i európskych scén. (dš)

Flamenco zaznie

v Heineken

Tower Stage
TANEC, HUDBA
V divadle Heineken Tower Stage na
Pribinovej 25 sa 23. októbra 2010
uskutoční premiéra reprezentačné-
ho programu La pasión flamenca
para todos - Vášeň flamenca pre
všetkých. 
Reprezentačný program 23-ročného
umeleckého súboru Andalucia má hlav-
nú myšlienku priblížiť ľuďom nároč-
nosť tanečného umenia flamenco a uká-
zať, prečo patrí medzi najťažšie druhy
tanečných umení na svete. 
Diváci budú mať možnosť dokonale
preniknúť do tajov flamenca, hlavne
rytmiky. Súčasťou sú zaujímavé rytmic-
ké čísla bez sprievodu hudby - potlesky
- palmas, podupy - zapateado, hra na
kastanety, tanec s palicami. V programe
účinkujú najlepší dlhoroční talentovaní
sólisti súboru. 
Diváci zažijú typickú španielsku at-
mosféru pri temperamentnom tangu,
rumbe či obľúbenom párovom tanci
sevillanas. (dš)

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Maliarski majstri v Esterházyho paláci

prezentujú výstavu aktov Holé baby
VÝSTAVA
Nahý model zobrazený na plátne je
estetickou záležitosťou, ktorá v
dokonale spracovanej forme poteší
oko muža aj ženy. Nahá žena a
oblečený muž je zase osobitý feno-
mén, ktorý je výzvou pre feminist-
ky. SNG spojila oba tieto aspekty a
v Esterházyho paláci na Námestí Ľ.
Štúra 4 prezentuje výstavu Holé
baby Necenzurované akty moder-
ných majstrov.
Do ostrého protikladu sa tak dostáva-
jú dva fenomény - esteticky zobraze-
né dielo a výklad feministických
autoriek Jany Juráňovej a Jany Cvi-
kovej. Texty pod obrazmi sa odohrá-
vajú vo fiktívnom dialógu babičky -
feministky a jej vnučky, ktoré si spo-
ločne pozerajú výstavu.
Majstri štetca to od moderných žien
skutočne schytávajú naplno a treba
uznať, že ich texty sú zmysluplné, obha-
jujú ženské práva na dôstojnosť a pote-
šia a pobavia nielen feministicky zalo-
žené ženy, uspokoja aj obete maliar-
skych pláten, ženy, ktoré sa z akýchkoľ-
vek dôvodov dostali pod drobnohľad
nadaných majstrov. Stačí spomenúť
konštatovanie o mužoch, ktorí by sa
sami stali obeťami reklamných plagá-
tov vo svojej nahote. Väčšina z nich,
ak nie všetci, by zobrazením nahého
mužského tela na bilborde bola mini-
málne zdesená. Toľko feministky.
Na výstave sa prezentujú diela kano-
nických umelcov ako Andrej Barčík,
Miloš Alexander Bazovský, Martin
Benka, Rudolf Fila, Stanislav Filko,
Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Ladi-

slav Guderna, Július Jakoby, Anton
Jasusch, Rudolf Krivoš, Milan Laluha,
Cyprián Majerník, Peter Matejka, Ale-
xander Mlynárčik, Eugen Nevan,
Koloman Sokol, Imro Weiner Kráľ,
Arnold Weisz-Kubínčan. 
Nahá žena odjakživa priťahovala nie-
len samotného umelca, ale aj divákov,
ktorí zobrazený akt vnímali. Inak by
časopis Playboy nemal také široké
uplatnenie po celom svete. Diela spo-
mínaných majstrov sú estetické,
vizuálne príťažlivé, niektoré jemné,
iné nesmierne drsné, všetky však
vysoko profesionálne. Ich ženy steles-
ňujú vzťahy, deštrukčné aj harmonické,
zúrivé, zlostné i jemné, niektoré obrazy
dokonca prinášajú smrť a ich názov znie
paradoxne veľmi honosne: Milenci na
periférii (Cyprián Majerník). 

Zobrazovanie aktu, samozrejme,
nemá nič spoločné s láskou, celý
záujem o zobrazovanú osobu prenesie
umelec na plátno. Takže dajme na
záver predsa priestor feministkám,
ktoré pri tejto výstave plnia dôležitú
funkciu: „Žena je pri týchto sexuál-
nych predstavách iba viac-menej
úslužnou oporou pri realizácii muž-
ských fantázií. Zobrazenie ženského
tela je natoľko zásadnou súčasťou
diskurzu dejín umenia, že celá discip-
lína by sa bez jeho prítomnosti zrúti-
la,“ tvrdia feministky. 
Kurátorkou zaujímavej výstavy, ktorá
potrvá do 28. novembra 2010, je
Petra Hanáková, k výstave vyšiel aj
katalóg, jeho vizualizáciu stvárnila
Eva Filová. Dáša Šebanová

FOTO - archív 

28. 10. 2010 od 2000 hod.d
Prídte sa zabavit

nové exkluzívne priestory,
najnovšie výherné prístroje, 
VLT a rulety, príjemný personál

OTVÁRAME

ŠEVCENKOVA 23
BARMANSKÁ SHOW

PREKVAPENIE

Magic show

tombola

catering
Kupón do tomboly (zamen u obsluhy)

dttte tt

inz_252x118 spielo otvorenie.indd 1 10/14/10 4:56 PM
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Konkurz sa uskutoční v priestoroch Lúčnice, Štúrova ul. 6, Bratislava, 1.p.

Bližšie informácie na tel. č.: 02 / 204 86 103; e-mail: lucnica@lucnica.sk
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SOBOTA 23. októbra
� 11.00 - Pirátov syn, divadlo MaKile,
čajovňa Shangrila deťom, Michalská 7
� 14.30 - W. Shakespeare: Búrka, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 
� 15.00 - Babička roka, Veľká sála Istra
Centra, Hradištná 43, DNV
� 16.30 - Sv. omša s gregoriánskym
chorálom, Jezuitský kostol Najsvätejšie-
ho spasiteľa, Františkánske námestie
� 17.00 - Čaj o piatej s HS Kvartet,
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
�19.00 - Klub dramatikov, K. Lesayo-
vá: Metlový tanec, premiéra, Július
Gajdoš: Tancom až do neba, premiéra,
CDLaV, Školská 14
�19.00 - 6. rusínska zábava v Bratisla-
ve, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Španielsky tanečný večer,
umelecký súbor Andalucia, divadlo Hei-
neken Tower Stage, Pribinova 25
�19.15 - Koncert gregoriánskeho cho-
rálu, Jezuitský kostol Najsvätejšieho
spasiteľa, Františkánske námestie
� 20.00 - Traditional Jazz Band, V.
Vizár, reštaurácia Abadona, Žilinská 4

�21.00 - Sin City - mesto hriechu, film,
Autokino, Zlaté piesky

NEDEĽA 24. októbra
� 10.00 a 14.30 - W. Shakespeare:
Búrka, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36 
�8.30 - Sv. omša s gregoriánskym cho-
rálom, Kostol sv. Petra a Pavla, Záhor-
ská Bystrica
�9.00 - Sv. omša s gregoriánskym cho-
rálom, Dóm sv. Martina, Rudnayovo
námestie
�10.30 - Nedeľné matiné, Klavírne trio
Istropolis, program D. Šostakovič, V.
Godár, GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Far-
bičková princezná, divadlo Žihadlo, re-
štaurácia Gullfoss, Čulenova 5
�10.30 - Striga-figa, účinkuje Divadielko
Dunajka, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Sv. omša s gregoriánskym
chorálom, Katedrála sv. Sebastiána,
Krasňany

� 11.00 a 18.00 - Sv. omša s gregorián-
skym chorálom, Jezuitský kostol Najsvä-
tejšieho spasiteľa, Františkánske námestie
� 14.00 - Harmatanec, tanečno-zábavné
popoludnie pre mentálne postihnutú mlá-
dež a dospelých, M klub, Rovniankova 3
� 14.00 - Rozprávka o Jasietke, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Prova, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Koncert gregoriánskeho cho-
rálu, ukončenie festivalu, Jezuitský kostol
Najsvätejšieho spasiteľa, Frant. námestie
� 19.00 - W. Russel: Shirley Valentine,
divadlo Černá labuť, Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - Gian Maria Cervo: Voľný
čas (bez elegancie by nebolo chlapcov z
eskort servisu), divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7
� 21.00 - Casiotone for the Painfully
Alone (USA) / koncert, A4 Nultý prie-
stor, Námestie SNP 12

PONDELOK 25. októbra
� 14.00 - Je čas, povedať nie! podujatie
s protidrogovou tematikou pre žiakov
ZŠ, M klub, Rovniankova 3
� 18.00 - Jarné prebudenie, muzikál,
divadlo Alkana, Batkova 2
� 19.00 - Hamlet alebo Nález lebky,
Túlavé divadlo, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Jednofázové kvasenie a Pavel
Malovič, folkový koncert, CDLaV, Škol-
ská 14
� 19.09 - Tretí folkový kabinet, B. Kši-
ňan, B.Čechvala, hosť G. Šukajlová, Art
Club Scherz, Partizánska 2, 
� 19.30 - Gian Maria Cervo: Voľný
čas (bez elegancie by nebolo chlapcov z
eskort servisu), divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7
� 20.00 - Kinečko: animation is not
dead, kino inak, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

UTOROK 26. októbra
� 9.00 a 11.00 - W. Shakespeare:
Búrka, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36 
� 15.00 - Nestarnúce melódie, tanečno-
zábavné popoludnie s HS Saturn, M
klub, Rovniankova 3
� 19.00 - Konkurz, Prešporské divadlo,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom, divad-
lo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Cracow Duo, J. Kalinowski
(violončelo) a M. Szlezer (klavír), program
F. Chopin, A. Tasman, B. Martinů, Sloven-
ská filharmónia, Koncertná sieň Dvorana 

� 19.00 - Mníšky 2, Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1 
� 20.00 - Stredná Európa ťa miluje!,
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 21.00 - Drž hubu!, film, Autokino,
Zlaté piesky

STREDA 27. októbra
� 10.00 a 14.00 - W. Shakespeare:
Búrka, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36 
� 14.00 - Šperkárska dielnička, výroba
originálnych šperkov, CC centrum, Jirá-
skova 3
� 17.00 - P. Dvořák: Tretia kniha o
Bratislave, Panta Rhei, Poštová ulica
� 17.00 - Lampionáda, diskoshow,
súťaž o najkrajší svetlonos, Veľká sála
Istra Centra, Hradištná 43, DNV
� 18.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
cyklický otvorený workshop, CDLaV,
Gaštanová 19
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
�19.00 - Poradňa krásy Šereď, Divad-
lo Oľgy Belešovej a Lucie Kollárovej,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - V. Klimáček: Som hot dog,
divadlo GUnaGU, Františkánske námes-
tie 7

ŠTVRTOK 28. októbra
� 9.30 - Joga v dennom živote, relaxač-
né cvičenia, vedie V. Diešková, CDLaV,
Gaštanová 19
� 10.00 - W. Shakespeare: Búrka, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 
� 10.00 a 19.00 - V. Púčik: Trik Trejsy,
muzikálová krimishow, predpremiéra a
premiéra, od 13 rokov, divadlo Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 10.00 - Dožinkujeme a hodujeme,
pre deti MŠ, M klub, Rovniankova 3
� 18.00 - Ján Smrek Festival 2010,
Večer rakúskej a slovenskej prózy,
Mozartova sieň Rakúskeho veľvysla-
nectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Jiří Voskovec, Jan Werich:
Paraf, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - Urgentný príjem O. Belešo-

vej, šialená psychologická poradňa,
čajovňa Shangrila, Michalská 7
� 19.00 - Všechnopartička, Karel Šíp,
Josef Náhlovský, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
� 19.00 - Fatální bratři, divadelná
komédia o dvoch bratoch, ktorí dovolili,
aby im život riadil horoskop, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - S. Lavrík: Klietka z červené-
ho zlata, divadelný klub Trezor, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33 
� 19.00 - G. Görgey: Na koho to slovo
padne, divadlo Astorka, Námestie SNP
33
� 19.30 - V. Klimáček: Som hot dog,
divadlo GUnaGU, Františkánske námes-
tie 7
� 20.00 - Umri, skap a zdochni...!,
divadlo SkRAT, Námestie SNP 12
�21.00 - Karcoolka - Skutočný príbeh
o Červenej čiapočke, film, Autokino,
Zlaté piesky

PIATOK 29. októbra
� 10.00 - 12.00 - Dvere dokorán k
hrám, pre deti, M klub, Rovniankova 3
� 10.00 - Hallowen pre deti, Klub 22,
Jiráskova 3
� 14.00 - Informačné centrum zdravia,
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
�19.00 - Carmen, tanečné predstavenie,
divadlo Heineken Tower Stage, Pribino-
va 25
� 19.00 - Music Club, No Follow
(rock), Silverspoon (brit-pop), DK Lúky,
Vigľašská 1
� 20.00 - Five gentlemen, reštaurácia
Abadona, Žilinská 4

VÝSTAVY
� Sporofa - rezbári, Stredisko kultúry
BNM, Vajnorská 21, 30. októbra
� Drevorezby Jána Ferianca a jeho
hostí, DK Dúbravka, Saratovská 2/A, do
31. októbra
� P. Kunčev: Obrázky z jednej sekun-
dy, výstava k BAB, Bulharský kultúrny
inštitút, Jesenského 7, do 24. októbra
� Sergio Baçao (Portugalsko) 7 rokov
na Slovensku, Galéria F7, Františkánske
námestie 7, do 30. októbra
�Storočie žien, o strachu a o slobode a
iné, Ateliér Mira Švolíka VŠVU, Galéria
PF 01, Panenská 29, do 30. októbra
� František Drtikol: Z fotografického
archívu, SNG, Námestie Ľudovíta Štúra
4, do 28. novembra

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

vyjdú opäť o týždeň

28. októbra 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

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

Oslavujte s nami!

Už len do konca októbra 

*   Všetky potrebné informácie nájdete na: 
www.mercedes-benz.sk
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

Oslavujeme 20 rokov na Slovensku a preto vám prinášame výhody, s ktorými šetríte na
každom kilometri počas celých troch rokov. Využite už len do konca októbra 2010 príle-
žitosť vybrať si dve z troch zvýhodnení v kombinácii, ktorá vám bude najviac vyhovovať*. 

Aby sme vám uľahčili rozhodovanie môžete si vybrať dve z troch konkrétnych 
zvýhodnení a pohodlne vypočítať úsporu na http://pocitajtesnami.mercedes-benz.sk

2 z 3 Nulové navýšenie, akontácia od 20%,   

Nulové poistenie (Povinné zmluvné poistenie + KASKO)

Nulový balík 
zvolenej výbavy až do výšky 3 110 EUR

Mercedes-Benz Financial

Zvýhodnenie 43 589,29
35 396,51

8 192,78 €

Príklad výpočtu zvýhodnenia Lízing + Poistenie pre triedu C 220 CDI BlueEFFICIENCY


