
O tvorbe druhej etapy zoznamu
pamätihodností mesta, o kritériách a
problémoch pri ich zaraďovaní sme
sa pozhovárali s riaditeľom Mest-
ského ústavu ochrany pamiatok
Ivom ŠTASSELOM.
- V prvej etape išlo o nehnuteľné pamä-
tihodnosti, druhá etapa sa zaoberala
hnuteľnými, nehmotnými a zaniknutý-
mi pamätihodnosťami. Druhou etapou
sa uzavrelo jedno kolo vyhlasovania
mestskými časťami, keďže sa naplnili
všetky kategórie pamätihodnosti.
Aké boli kritériá na ich zaradenie do
zoznamu?
- My sme dali iba základný metodic-
ký rámec, čo môže byť a čo nemôže
byť pamätihodnosť v zmysle usmer-
nenia ministerstva kultúry. Samotné
kritériá určovali mestské časti, ktoré
si vyberali pamätihodnosti na základe
odporúčania svojich komisií a vôle
poslancov. Niektoré mestské časti

rešpektovali náš odborný názor, niek-
toré nie, a tak je zoznam dosť rôzno-
rodý. Aj preto máme v pláne predlo-
žiť budúci rok celomestský zoznam
pamätihodnosti, ktorý by už neschva-
ľovali mestské časti, ale iba hlavné
mesto.
Nepôjde o zbytočnú duplicitu?
- Pôvodne mal byť iba jeden zoznam -
celomestský, no napokon sa rozhodlo,
že zoznamy si budú navrhovať a
schvaľovať iba mestské časti. Najmä
vzhľadom na to, že zoznamy mest-
ských častí mali nevyrovnanú úroveň z
hľadiska metodiky, považujeme za
potrebné vytvoriť nový zoznam na
úrovni hlavného mesta.
Aký bude právny rámec ochrany
pamätihodností?
- Právny rámec je daný pamiatkovým

zákonom a ten je, žiaľ, veľmi nekon-
krétny. Pamätihodnosti nemajú taký
silný stupeň ochrany ako kultúrne
pamiatky.
Aké boli najväčšie prekážky či pro-
blémy pri zaraďovaní pamätihod-
ností do zoznamu?
- Najväčšou prekážkou bolo, keď
objekt už navrhli na asanáciu, alebo sa
začalo uvažovať o jeho zbúraní. Mest-
ské časti vtedy odmietli rešpektovať
náš názor a nezaradili ho do zoznamu.
Je možné pamätihodnosti vyňať zo
zoznamu alebo dodatočne dopĺňať
novú?
- Samozrejme, zoznam je pružný a
stále sa môže meniť a dopĺňať. Keď sa
napríklad pamätihodnosť zbúra, preto-
že aj to je možné, tak sa presunie do
kategórie zaniknutých. Každý rok sa
budú robiť aktualizácie, kde sa doplnia
do zoznamu nové veci.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Pri zimnom 

štadióne je

naplánovaná

zmena dopravy
BRATISLAVA
V okolí Zimného štadióna Ondreja
Nepelu na Trnavskej ceste mesto v
týchto dňoch opravuje povrch vozo-
viek. Práce robí v koordinácii s
investorom rekonštrukcie zimného
štadióna, spoločnosťou Generálny
investor Bratislava a Dopravným
podnikom Bratislava.
V smere do centra mesta 25. októbra
2010 zrušili zastávku mestskej hro-
madnej dopravy na Trnavskej ceste za
Bajkalskou ulicou, čo potrvá do 1.
novembra 2010. Dovtedy sa bude pra-
covať na oprave povrchu cesty a robot-
níci budú klásť nový betónový povrch
a živičné vrstvy pred zastávku mest-
skej hromadnej dopravy a za ňou. 
Obmedzenie premávky v tejto lokalite
bude aj od soboty 30. októbra do 1.
novembra 2010 kvôli frézovaniu a kla-
deniu nového špeciálneho povrchu v
okolí križovatky. V utorok 2. novem-
bra 2010 sa bude pracovať na obnove
povrchu vozovky v ľavom priamom
jazdnom pruhu Trnavskej cesty a
práce potrvajú až do 5. novembra. Pre-
mávku v tomto úseku obnovia v
pôvodnom rozsahu všetkých troch
jazdných pruhov.
V smere z centra hlavného mesta sa
obmedzenia na Trnavskej ceste budú
ďalej týkať pravého jazdného pruhu za
Miletičovou ulicou po vjazd na benzí-
novú čerpaciu stanicu, ktorý však bude
zachovaný. Na oprave cesty sa tu bude
pracovať od 29. októbra 2010 do 1.
novembra, následne sa bude opravovať
aj povrch cesty v pravom priamom
jazdnom pruhu a odbočovací pruh do
Jégého ulice, od výjazdu z čerpacej sta-
nice cez križovatku s Jégého až po
zastávku mestskej hromadnej dopravy
oproti Zimnému štadiónu Ondreja
Nepelu.
Vzhľadom na to, že pracovať sa bude
na križovatke Trnavská - Jégého od
polnoci 30. októbra 2010 do rána 1.
novembra, vjazd a výjazd z Jégého
ulice na Trnavskú a naopak bude uza-
tvorený a po Jégého nebudú premávať
ani vozidlá mestskej hromadnej dopra-
vy. Trolejbusová linka z konečnej na
Jégého ulice bude zachovaná v plnom
rozsahu. Súčasne od výjazdu z čerpa-
cej stanice pohonných hmôt sa bude v
nedeľu 31. októbra 2010 opravovať
povrch cesty v strednom jazdnom
pruhu až za križovatku s Jégého ulicou.
Premávka v úseku od Trnavského mýta
bude od polnoci 30. októbra 2010 do
pondelka 1. novembra vedená vo voľ-
nom jazdnom pruhu.
Práce súvisiace s výstavbou a opravou
ciest v okolí štadióna by sa mali skon-
čiť začiatkom roka 2011. (brn, rob)

Štvrtok 28. októbra 2010 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia Ročník XIII. ~ Číslo 36

STARÉ MESTO
Staromestská samospráva dotvorila
Pamätník československej štátnosti
na Vajanského nábreží sochou prvé-
ho československého prezidenta To-
máša G. Masaryka. Pamätník bude
odhalený 28. októbra 2010 večer pri
príležitosti výročia vzniku spoločného
štátu Čechov a Slovákov v roku 1918.
Po tom, ako Pamätník československej
štátnosti medzi Fajnorovým a Vajanské-
ho nábrežím, prišiel o sochu leva pre-
miestnenú pred novú budovu SND, kde
je súčasťou Pamätníka M. R. Štefáni-
kom, na novom pylóne pred Sloven-
ským národným múzeom stojí Masary-

kova socha. Skladali sa na ňu Bratislav-
čania - 115 ľudí prispelo necelými 48
000 eurami. Peniaze nešli a nejdú iba na
pokrytie nákladov na tvorbu a výrobu
sochy, ale aj na búranie starého pylónu,
výstavbu nového, na kamenárske práce
či celkovú úpravu pamätníka. Odliatie
samotnej sochy stálo 17 160 €. Pod
sochou pribudol odliatok podpisu prvé-
ho československého prezidenta, ktorý
mestu daroval Jaroslav Matějíček, autor
kópie sochy T. G. Masaryka.
Osadenie novej sochy na Vajanského
nábreží vyplynulo z rozhodnutia staro-
mestských miestnych poslancov. Tí
súhlasili, aby plastiku leva na pamätní-

ku odhalenom v roku 1988, pri príleži-
tosti osláv 70. výročia vzniku Českoslo-
venskej republiky, nahradila socha prvé-
ho československého prezidenta. Origi-
nál sochy T. G. Masaryka od Ladislava
Šalouna objavil v depozite Mestského
múzea Bratislavy poslanec Štefan Hol-
čík. Pôvodne bola v hale Zemskej
banky, neskôr skončila v kotolni a
potom v depozite múzea.
V lete na mieste pred múzeom odstráni-
li mohutný betónový pylón a vybudova-
li subtílnejší, na ktorý osadili samotnú
sochu. Pamätník potom vrátia do správy
hlavného mesta a mestského investora
pamiatkovej obnovy Paming. (rob)

Na nábreží už stojí socha T. G. Masaryka
Pamätník československej štátnosti dotvorila socha T. G. Masaryka. FOTO - Robert Lattacher

Mesto chce svoj zoznam pamätihodností 

Kandidáti sa

môžu bezplatne

predstaviť na

banoviny.sk
BRATISLAVA
Termín komunálnych volieb sa blíži,
už o mesiac budeme poznať meno
nového primátora mesta a mená
nových mestských poslancov, staros-
tov mestských častí a poslancov
miestnych zastupiteľstiev. 
Zoznam kandidátov sme už zverejnili
na webstránke Bratislavských novín
www.banoviny.sk, postupne ho dopĺ-
ňame o volebné programy jednotlivých
kandidátov. Aby Bratislavčania nemu-
seli kupovať a voliť mačku vo vreci,
všetci kandidáti majú možnosť na
našom webe bezplatne sa predstaviť
voličom  a prezentovať svoj volebný
program.
Podobne ako pred vlaňajšími župnými
voľbami sme sa aj pred tohtoročnými
novembrovými voľbami primátora a
starostov, poslancov mestského zastupi-
teľstva a miestnych zastupiteľstiev
mestských častí rozhodli ponúknuť kan-
didátov možnosť vlastnej prezentácie na
webe Bratislavských novín. Text a foto-
grafiu môžu kandidáti už teraz posielať
e-mailovú adresu admin@banoviny.sk.
Postupne zverejníme osobné a volebné
profily všetkých kandidátov, ktorí o to
prejavia  záujem.
Komunálne voľby budú 27. októbra
2010 od 7.00 do 20.00 h. (red)

Cyklobusy už

končia, pribudla

nová zastávka
BRATISLAVA
Sezóna špeciálnych autobus na pre-
pravu bicyklov sa vzhľadom na
koniec sezóny a počasie v Bratislave
končí. Dopravný podnik Bratislava,
a.s., oznámil, že od soboty 30. októb-
ra 2010 nebudú premávať špeciálne
víkendové linky 128 a 129. 
Premávka cyklobusových liniek sa v
tejto sezóne začala koncom apríla.
Linka 128 premávala z lokality Ovsiš-
ťa do Devínskej Novej Vsi a linka 129
z Ovsišťa do Devína. Cyklisti teraz
môžu na prepravu bicyklov počas
víkendov, od 7.00 do 20.00 h, využiť aj
bežné linky MHD, pokiaľ je vo vozid-
lách dostatok miesta. 
Dopravný podnik Bratislava v súvi-
slosti s otvorením nového obchodného
domu Metro v Devínskej Novej Vsi
navyše zriadil od 23. októbra 2010 na
ceste II/505 pri zmienenom obchod-
nom dome novú obojsmernú zastávka
pod názvom Veľkolúcky potok. Zasta-
vujú na nej linky MHD číslo 23, 92 a
nočná linka. Nová zastávka je na zna-
menie. (rob)
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Ružinovská
samospráva
celkom zlyhala
Spôsob, akým volení zástupcovia
občanov spravovali veci verejné v
mestskej časti Ružinov, je zahanbujú-
ci. Miestna samospráva skončí toto
volebné obdobie a začne to nové v roz-
počtovom provizóriu. Zodpovední sú
pritom všetci - starosta aj poslanci
miestneho zastupiteľstva.
To, čo sa dialo uplynulé štyri roky v
Ružinove je priamym dôsledkom parto-
kracie, ktorá ovládla aj komunálnu
sféru. Ružinovčania si pred štyrmi rokmi
zvoli za starostu kandidáta ľavicovej
koalície Smer-SD, SMK-MKP, ĽS-
HZDS a Slobodné fórum, no za poslan-
cov miestneho zastupiteľstva zvolili väč-
šinu z volebnej koalície pravicových
strán SDKÚ-DS a KDH.
Podobný volebný výsledok, keď mal
starosta iné politické tričko ako väčši-
na poslancov, bol aj v iných mestských
častiach, tam však volení zástupcovia
občanov nezlyhali v takej miere ako v
Ružinove. Rovnako rozdali pred štyrmi
rokmi volebné karty aj Petržalčania a
Karlovešťania, v oboch mestských čas-
tiach však dokázali volení predstavite-
lia samosprávy prekročiť tieň straníc-
kych centrál a dohodnúť sa aspoň na
obecnom rozpočte. V Ružinove, zdá sa,
nebola ochota spolupracovať a výsled-
kom je rozpočtové provizórium v
poslednom roku volebného obdobia a
tým aj na začiatku toho nového.
Ružinovskí voliči nemôžu byť s prácou
miestnej samosprávy spokojní. Staros-
ta aj poslanci totiž nerešpektovali
výsledky komunálnych volieb a predvo-
lebný boj tu natiahli na celé štyri roky.
V duchu hesla, že čím bude horšie, tým
lepšie, (ne)spravovali veci verejné. Na
úžitok a slávu politických strán, ktoré
ich nominovali, a na škodu ružinov-
ských voličov.
Kým ostatné bratislavské mestské časti
viac či menej úspešne riešili problémy
občanov, ružinovská samospráva zahľa-
dená do seba bojovala sama so sebou.
Neschopnosť starostu a poslancov pri-
praviť a schváliť obecný rozpočet je
najmä prehrou ich voličov. Tí o niekoľ-
ko týždňov dostanú šancu na reparát a
od nich bude záležať, či takúto šancu
dostanú aj súčasní miestni poslanci a
starosta. Radoslav Števčík

Kauza bytový

podnik opäť 

na prokuratúre
DÚBRAVKA
Niektorí poslanci Miestneho zastupi-
teľstva v Dúbravke sa na prokuratú-
re znovu chystajú napadnúť ne-
transparentný predaj bytového pod-
niku. Prvým podaním sa okresná
prokuratúra odmietla zaoberať. 
Časť bytového podniku previedli
miestni poslanci po predložení návrhu
starostom Jánom Sandtnerom ešte kon-
com roku 2008 vtedajšiemu kolegovi v
zastupiteľstve, poslancovi za Smer-SD
Oliverovi Mikšíkovi. Druhý podiel
získala ďalšia súkromná osoba. Nie-
ktorí poslanci preto podali podnet na
okresnú prokuratúru, ktorá však ich
argumenty neakceptovala. Obec pri-
tom podľa ustanovenia zákona 138/91
Zb. o majetku obcí musí prevod svojho
majetku robiť na základe obchodnej
verejnej súťaže, ktorá sa v tomto prípa-
de neuskutočnila. Obec navyše nesmie
previesť svoj majetok priamym preda-
jom na fyzickú osobu - poslancovi
obecného zastupiteľstva. Oliver Mik-
šík však v tom čase bol poslancom,
mandátu sa vzdal neskôr. Mestská časť
predala podnik za cca 83-tisíc eur.
Niektorí dúbravskí miestni poslanci
pripomínajú, že po prevode obchodné-
ho podielu starosta Dúbravky Ján
Sandtner uzavrel v mene mestskej časti
zmluvu s novým vedením bytového
podniku, na ktorej základe mestská
časť odpustila bytovému podniku dlh.
Išlo o viac ako 66-tisíc eur. Zmluvu
schválili aj poslanci miestneho zastupi-
teľstva.
Miestni poslanci, ktorí poukázali na
nezákonnosť prevodu, tvrdia, že pro-
kuratúra má protestom právomoc
napadnúť uznesenia miestneho zastu-
piteľstva. Následne, v prípade neurobe-
nia nápravy príslušnou obcou, je pro-
kuratúra jediným oprávneným orgá-
nom na podanie návrhu na súdny prie-
skum uznesenia. Okresná prokuratúra
však podľa poslancov zaujala názor, že
predaj vecí patriacich do vlastníctva
obce nemôže preskúmavať, keďže
nejde o plnenie „úloh verejnej správy“. 
Vo vzťahu k prevereniu postupu staros-
tu okresná prokuratúra neurobila pre-
vierku s odkazom, že ide o oprávnenie
a nie povinnosť prokuratúry. V tejto
súvislosti podajú niektorí dúbravskí
miestni poslanci opakovaný podnet na
krajskú prokuratúru. V odmietnutom
podaní poslancov je zaujímavé, že
Okresná prokuratúra Bratislava 4 posú-
dila konanie poslancov v prípade prija-
tého uznesenia o prevode majetku a
odpustení dlhu ako kolektívne rozhod-
nutie orgánu územnej samosprávy.
Preto „nebola vec vyťažená na trestný
úsek činnosti”. (rob)

Kartu budú môcť využívať už šesťročné

deti, môže byť napríklad električenkou

BRATISLAVA
Už od januára budúceho roku budú
môcť Bratislavčania využívať výho-
dy Bratislavskej mestskej karty
(BMK). O jej vydanie budú môcť
predbežne požiadať v troch vybra-
ných bankách.
Cieľom karty je zlepšiť komunikáciu
mesta s občanmi, podporiť rozvoj slu-
žieb, dopravy, kultúry a podujatí mesta,
ďalej sociálnu politiku mesta i lojálnu
mikroekonomiku. Jej výhodou bude,
že pôjde o integráciu rôznych čipových
kariet do jednej multifunkčnej platob-
nej karty. Zľavy prostredníctvom karty
sa budú poskytovať občanom s trvalým
bydliskom v hlavnom meste. 
Bratislavská mestská karta je prvá
medzinárodná multifunkčná mestská
karta svojho druhu. Obsahuje v sebe
magnetický prúžok, štandardnú pla-
tobnú funkciu, systém PayPass a
dopravnú funkciu. V prvej etape sa do
projektu BMK zapojili tri banky -
Všeobecná úverová banka, OTP
Banka Slovensko a UniCredit Bank
Slovakia. 
V druhej etape sa ráta so zapojením
ďalších troch bánk. Zapojenie bánk

do tvorby a využívania karty odôvod-
nilo mesto výhodami, ktoré prinášajú.
Ide najmä o bezpečnosť používania
karty, medzinárodnú platobnú funk-
ciu alebo bezkontaktnú funkciu Pay-
Pass zameranú na mikroplatby do 20
eur. Medzi ďalšie výhody patrí využí-
vanie existujúcej infraštruktúry či
bezpečné technické a technologické
zázemie bánk. 

V prípade, že záujemca o kartu je
klientom jednej z troch uvedených
bánk, nemusí si otvárať účet, stačí o ňu
požiadať. V prípade, že si Bratislavčan
nechce účet v týchto bankách otvárať,
požiada o tzv. predplatenú kartu za
poplatok tri eurá ročne. Ďalšie pod-
mienky, postup a výhody Bratislavskej
mestskej karty sa záujemcovia dozve-
dia v bankových inštitúciách. (rob)

BRATISLAVA
Bratislavská mestská karta chce byť
v prvej etape zameraná na občanov
Bratislavy, ktorým poskytne množ-
stvo výhod. Až neskôr sa má jej
pôsobnosť rozšíriť aj na turistov
tak, ako je to v iných európskych
mestách.
Hlavnými výhodami mestskej karty
bude, že pôjde o jednu platobnú kartu s
viacerými funkciami. Okrem toho, že
bude riadnou platobnou kartou, bude
možné vďaka nej platiť aj bezkontakt-
ným systémom PayPass. Ďalej ju bude
možné využiť aj ako predplatný ces-
tovný lístok na mestskú hromadnú
dopravu, na zľavy počas platenia v
knižniciach, galériách a v mestských
organizáciách. 
V prípade mestských organizácií ide o
Správu rekreačných a telovýchovných
zariadení, Bratislavské kultúrne a
informačné stredisko, ZOO, mestské
múzeum či mestskú galériu. Zľavy v

nich budú dvadsaťpercentné a v MHD
to bude desať percent. 
Do zvýhodneného systému BMK sa
zapoja aj podnikateľské subjekty v
oblasti obchodu a služieb – lekárne,
čistiarne, drogérie, jazykové školy,
autoškoly, reštaurácie, kaviarne atď. 
Ambíciou mesta je v budúcnosti rozší-
riť systém mestskej karty napríklad aj
pre turistov alebo akceptácia platobnej
karty samosprávnymi krajmi i mestami
na celom Slovensku. To by prinieslo
možnosti poskytovania zliav Bratislav-
čanom aj v iných turisticky atraktív-
nych miestach krajiny, nielen v hlav-
nom meste. Ďalšou ambíciou je medzi-
národné prepojenie karty na iné hlavné
mestá.
Náklady mesta na zriadenie karty sa
týkali troch pracovníkov, ktorí na pro-
jekte pracovali, ďalej nákladov spoje-
ných s marketingom, ktoré však súvi-
sia s marketingom zainteresovaných
bánk a náklady súvisiace so zľavami v

mestských organizáciách. Snahou
mesta podľa vedúcej projektu Brati-
slavskej mestskej karty Aleny Crhovej
je, aby si na zľavy dokázali mestské
organizácie zarobiť.
Bratislavská mestská karta môže
súčasne slúžiť aj ako predplatný ces-
tovný lístok na mestskú hromadnú
dopravu, tzv. električenka. V tom prí-
pade si musí Bratislavčan dať kartu v
dopravnom podniku aktivovať za dve
eurá. Prvý raz to bude platiť trinásť
mesiacov, potom ju treba obnoviť raz
za rok. Systém možnosti nabíjania
zostáva rovnaký ako pri klasických
električenkách, teda mesačne, štvrťroč-
ne a ročne. Pri kontrole revízorom však
bude musieť držiteľ Bratislavskej
mestskej karty kvôli identifikácii pred-
ložiť aj občiansky alebo študentský
preukaz.
Bratislavskú mestskú kartu budú môcť
od januára 2011 využívať Bratislavča-
nia už od šiestich rokov. (rob)

Bratislavská mestská karta má začať

naplno fungovať už od januára 2011

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
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si auto? 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



3BRATISLAVSKÉ NOVINY 36/2010

Na Dušičky si

treba ustrážiť 

aj vlastné autá
BRATISLAVA
Blíži sa Sviatok všetkých svätých -
Dušičiek, keď väčšina z Bratislavča-
nov odchádza na cintoríny zapáliť
sviečku svojim blízkym zosnulým.
Parkoviská pri cintorínoch bývajú
preplnené autami, čo vedia šikovne
využiť zlodeji vyčkávajúci na vhod-
nú príležitosť. 
V tomto období polícia zaznamenáva
zvýšený výskyt prípadov vlámania do
osobných motorových vozidiel. „Z
konkrétnych prípadov je zrejmé, že si
občania často nedávajú dostatočný
pozor na svoje veci, ktoré nechávajú
voľne bez dozoru v uzamknutom
vozidle na sedadlách, zadnom okne či
v odkladacej skrinke. Uzamknuté
vozidlo s vecami ako vo výklade a bez
dozoru nie je pre zlodeja žiadnou pre-
kážkou,“ prízvukuje Sylvia Brliťová,
referentka špecialistka skupiny preven-
cie Okresného riaditeľstva Bratislava I.
Podľa jej slov by si občania mali dávať
pozor na niekoľko vecí, ktorými môžu
predísť krádežiam a poškodeniam
vozidiel. Pri odchode z parkoviska by
nemali zabudnúť zamknúť auto a
zatvoriť všetky okná. Pri každom (aj
krátkodobom) opustení vozidla v ňom
nenechávať autorádio, GPS zariadenie,
peniaze, mobil, kufrík, kabelku, dokla-
dy a iné cenné veci na sedadlách ani na
zadnom okne. Takisto nenechávať v
odkladacej skrinke vozidla osobné
doklady, doklady od auta, rezervný
kľúč alebo iné dôležité veci. Dôležité
je aj večer a v noci parkovať na osve-
tlených miestach.
Niektorí cestujúci sa istia tým, že drah-
šie veci odkladajú do kufra vozidla. V
takom prípade treba dávať pozor, či ich
pritom niekto nesleduje, pretože hlasné
upozornenie typu - dajte to do kufra,
tam to nikto nenájde - narobia viac
škody, ako úžitku. „Ak sa občania
stanú obeťou trestného činu krádeže,
alebo ak spozorovali podozrivé
osoby, ktoré sa pohybujú v okolí
vozidiel, majú ihneď volať 158. Je
veľmi dôležité, aby ľuďom nebolo
ľahostajné, čo sa deje a všímali si
svoje okolie. Prípady, keď na zlodeja
telefonicky upozornil občan, viedli k
rýchlejšiemu dolapeniu páchateľa,“
dodala Sylvia Brliťová. (brn)

O zeleň v Petržalke sa tiež treba starať, 

inak môže byť niekedy aj nebezpečná 

RUŽINOV
Parkovanie, státie a jazda po chod-
níkoch sú v hlavnom meste stále
akoby normálnym javom. Bežní
chodci, mamičky s kočíkmi, ale aj
starší ľudia často nestačia uskako-
vať pred agresívnymi vodičmi,
ktorí si zamieňajú chodník s cestou
či parkoviskom. 
Ďalším dôkazom parkovania na chodní-
ku, keď vodiči áut nenechajú predpísa-
ný priestor pre peších, je Kvetná ulica v
Ružinove, konkrétne úsek medzi Dax-
nerovým námestím a Kvačalovou uli-
cou zo strany Stredného odborného uči-
lišťa pre nedoslýchavú mládež. 
Ako napísal aj náš čitateľ Peter Bella,
chodník tam má šírku asi 145 centi-
metrov a parkovať na ňom podľa
zákona teda nie je ani možné, keďže
vodič musí nechať 150 centimetrov
na voľný pohyb chodcov. Napriek
tomu tu však podľa Petra Bellu par-
kuje denne desať až pätnásť áut. Na
chodníku potom zostáva medzi múri-
kom a autom zvyčajne iba 60- až 80-
centimetrový priestor, ale často býva
len 20-centimetrový. 
Čitateľ pritom uviedol že už dvakrát
zastavil štátnu políciu, ktorá tadiaľ pra-
videlne jazdí z oddelenia na Mojmíro-

vej ulici. Tí však na jeho upozornenie
reagovali slovami, že na starosti to
majú kolegovia z mestskej polície.
„Mestskú políciu som trikrát upozor-
nil, keď dávala „papuče“ na autá par-
kujúce na Daxnerovom námestí na
úseku dlhom pätnásť metrov, kde je
zákaz parkovania, že asi 50 metrov
odtiaľ sa tiež nesmie parkovať.

Zasmiali sa a bolo po všetkom,“ opísal
svoj zážitok Peter Bella. 
Z mestskej polície informovali, že už
dali správcovi komunikácie návrh, aby
sa jedna strana s chodníkom využívala
na parkovanie a druhú stranu aby vyhra-
dili len pre peších účastníkov cestnej
premávky. Robert Lattacher

FOTO - autor

Parkujúce autá na chodníku na Kvetnej

nerešpektujú stanovenú šírku pre peších  

Pozor nielen 

na požiare, ale 

aj na zlodejov
BRATISLAVA
Blížiaci sa Sviatok všetkých svätých a
Pamiatka zosnulých budú znovu
znamenať nápor na bratislavské cin-
toríny. Organizácia Marianum -
Pohrebníctvo mesta Bratislavy preto
vydala niekoľko upozornení pre
návštevníkov bratislavských cintorí-
nov.
Tie budú od 25. októbra do 8. novem-
bra 2010 prístupné verejnosti denne od
7.00 do 20.00 h. Od 30. októbra do 2.
novembra navyše nebude na pohrebis-
ká povolený vjazd žiadnych motoro-
vých vozidiel, okrem zdravotnej služby,
požiarnej ochrany, policajného zboru a
vozidiel prevážajúcich zdravotne ťažko
postihnuté osoby.
Počas sviatku Všetkých svätých a
Pamiatky zosnulých budú zamestnanci
Marianumu zabezpečovať poriadok a
čistotu na cintorínoch. Marianum preto
žiada návštevníkov, aby rešpektovali
jeho zamestnancov, ktorí budú vyvážať
odpad z kontajnerov špeciálnymi
vozidlami. Ďalej žiadajú návštevníkov,
aby cintorínsky odpad dávali do veľko-
kapacitných kontajnerov a zabránili
vytváraniu čiernych skládok v jednotli-
vých sektoroch cintorínov. 
V nedeľu 31. októbra a v pondelok 1.
novembra budú v kanceláriách správcu
Martinského cintorína, cintorína v Slá-
vičom údolí, cintorína Ružinov a brati-
slavského Krematória k dispozícii
zamestnanci, ktorí podajú základné
informácie o jednotlivých hroboch,
sektoroch, ako aj o úhradách platieb za
hrobové, urnové a kryptové miesta. 
Sviatky sú príležitosťou aj pre zlodejov
a návštevníci cintorínov by si preto mali
dať dobrý pozor na osobné veci. Najlep-
šia je prevencia, a preto sa odporúča,
aby si ľudia, ak pôjdu vysypať odpad,
resp. nabrať vodu k studničke, nenechá-
vali položené tašky a kabelky na hrobo-
vých alebo urnových miestach. 
Na pohrebisku možno rozsvecovať
kahance a sviečky len na hrobovom
mieste alebo na mieste na to vyhrade-
nom. Miesto, kde sa budú rozsvecovať
kahance a sviečky, by malo byť očiste-
né od nečistôt (suché lístie alebo iné
horľavé látky) a sviečky by sa mali
umiestniť v dostatočnej vzdialenosti od
umelej kvetinovej výzdoby. 
Na pohrebisko je napríklad zakázané
vstupovať osobám pod vplyvom alko-
holu alebo omamných látok, z hygie-
nických dôvodov piť vodu z vodovod-
ných vpustí alebo studničiek, jazdiť na
bicykli, kolobežke, kolieskových kor-
čuliach a podobne, či prísť so zviera-
ťom. (mm)

PETRŽALKA
Veľa ľudí považuje Petržalku za
čoraz zelenšiu, ale sú aj takí, ktorým
sa napríklad súčasný stav stromov v
tejto mestskej časti nepáči. Považu-
jú ich za prestarnuté a v niektorých
prípadoch dokonca ohrozujúce
zdravie jej obyvateľov.
„Niektoré stromy dosahujú napríklad
výšku piateho až šiesteho poschodia,
no čo je horšie, nie je o ne postarané.
Je problémom ich raz za čas orezať?
Ak sa to totiž nebude robiť postupne,
tak stromy dorastú do neúnosnej
výšky a jediným riešením bude vyrúb.
Potom tu bude zase pár rokov pustati-
na,“ píše čitateľ Peter Iľkovič. 
Taktiež si nemyslí, že riešenie tohto
problému by stálo veľa peňazí:
„Možno by stačilo zobrať pár neza-
mestnaných, vybaviť ich normálnymi
pílkami na drevo, pridať jeden odbor-
ný dozor, vysokozdvižnú techniku a
môžu pracovať. Brigádnici na odpra-
távanie konárov by sa takisto určite
našli, tak ako sa nájdu každý rok na
čistenie Chorvátskeho ramena.“ 
Ďalší návrh, ktorý prináša, je naprí-

klad zrušiť kosené plochy pri parkovi-
skách, kam sa často stroj ani nedosta-
ne a kosí sa ručne. Zbytočne sa tak
míňa benzín aj čas... „Radšej by tam
mohli pribudnúť parkovacie miesta a
ušetrilo by sa na údržbe zelene,“ tvrdí
Peter Iľkovič. 
Súčasne zdôrazňuje, že v Petržalke sú
miesta, kde sa nedá chodiť po chodní-
koch, pretože to nedovoľujú konáre
stromov. „Parkovať pod pouličným
osvetlením je to isté ako pod stromom,
keďže lampy sú schované hlboko v
korunách stromov. Tie sú už také pre-
rastené, že spodná tretina stromov sú
iba suché konáre, pretože vrchné listy
jednoducho neprepustia nižšie žiadne
svetlo, takže žiadna tráva pod takými-
to stromami ani nerastie. Zeleň v Petr-
žalke musí byť, ale za určitých pod-
mienok a na správnom mieste,“ uzat-
vára náš čitateľ.
„Mestská časť Petržalka sa snaží
vychádzať Petržalčanom pri výsadbe
zelene a stromov v ústrety a verejnos-
ti poskytujeme odbornú pomoc pro-
stredníctvom miestneho oddelenia
životného prostredia,“ uviedol hovor-

ca petržalskej samosprávy Ľubomír
Andrassy a pokračoval: „Aby výsadba
stromov mala nielen estetický, ekolo-
gický, ale aj odborný rozmer, samo-
správa vytvorila Petržalský okrášľova-
cí fond, ktorý slúži na aktívnu podpo-
ru výsadby zelene a výstavbu predzá-
hradiek.“
Podľa jeho slov úrad tak pomáha
verejnosti nielen zachovať vzťah k
skrášleniu mestskej časti, ale aj pone-
chať udržateľný rozmer, aby sa nesa-
dili stromy, ktoré v blízkej budúcnosti
môžu neprimerane tieniť nižšie situo-
vaným bytom, alebo môžu vyschnúť,
lebo sa do tohto prostredia nehodia. 
„Mestská časť často upozorňuje obča-
nov aj na fakt, že výsadba stromov
síce nie je postihnuteľná, ale svojvoľ-
né vyrúbanie stromu je už protizákon-
né. A ak po čase väčší strom prináša so
sebou aj nežiaduce efekty, ako sú tie-
nenie, ohrozovanie chodcov, poško-
dzovanie fasády domu a podobne, roz-
hodnutie o jeho orezaní či odstránení
je na úrade, nie na svojvôli tých, čo
strom vysadili,“ dodal Ľubomír
Andrassy. (mch)

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
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ChameLeon nezvolil správne mimikry
Na Námestí 1. mája - oproti hotelu
Tatra - sme objavili novú reštauráciu
Pasta & Restaurant CHAMELEON,
ktorá ponúka taliansku kuchyňu. Ani
o tejto reštaurácii sa však nedá pove-
dať, že je talianska - Talian nie je
majiteľ, ani nestojí v kuchyni.
Názov reštaurácie sa správne píše Cha-
meLeon. Ide totiž o slovnú hračku, pre-
tože v teráriu pri toaletách tu žije maskot
reštaurácie - chameleón Leon. Napriek
tomu, že tento živočích je povestný
schopnosťou meniť farbu, interiér je la-
dený do svetlozelenej. V kontraste s tým
sú kožou potiahnuté stoličky, ktoré sú
červené a čierne, tmavé sú aj stoly.
Reštaurácia je členená na dve časti -
predná s výkladom do frekventovanej
ulice, zadná časť s výhľadom na malý
dvorček, kde je v teplejšom počasí sede-
nie pod otvoreným nebom. Uprostred je
barový pult s otvorenou kuchyňou, čo je
síce trendy, pri klepaní mäsa je to však
poriadny rachot. Najmä, ak je reštaurá-
cia prázdna a ste v nej jediní hostia.
ChameLeon neponúka veľa jedál. Štyri
predjedlá, jednu polievku, sedem šalá-
tov, štyri druhy cestovín so 14 omáčka-

mi, tri rizotá, štyri druhy mäsa s tromi či
štyrmi omáčkami. Denné obedové
menu (4,95 €), ktoré je aj tu reklamným
lákadlom, naznačuje, že ChameLeon sa
orientuje najmä na úradníkov z okolia,
ktorí hľadajú lacný a rýchly obed. Cez
víkend tu majú totiž zatvorené.
Z jedálneho lístka sme si vybrali Para-
dajkovú polievku s parmezánom (1,60
€), pretože Polievku podľa dennej po-
nuky (1,80 €) už nemali. Napriek tomu,
že polievka bola z drvených paradajok,
vôbec nás nenadchla. Parmezánu v nej
bolo nepatrne a po premiešaní úplne
zmizol. Chuťovo bola nevýrazná.
Keďže z kuracieho mäsa tu majú len
prsia, z hovädzieho iba steaky a z brav-
čového len „medajlónky“, dali sme si
Kuracie prsia s bylinkovým maslom
(4,90 €) a opekanými zemiakmi (1,40 €)
a Hovädzí steak s hríbovou omáčkou
(12,70 €). O bylinkovom masle máme
úplne inú predstavu - toto bol vyklepaný
kurací rezeň plávajúci v masle, ktoré
neúmerne rýchlo tuhlo. Opekané zemia-

ky boli iba niektoré - väčšina bola iba
varená. Navyše sme ich dostali s niekoľ-
kominútovým odstupom a až po upo-
zornení, že čakáme aj na prílohu. Steak
nebol zlý, mäso však bolo priveľmi
húževnaté.
Z cestovín sme si vybrali Penne arrab-
biata (cestoviny, paradajková zmes,
feferóny, parmezán - 5,50 €). Cestoviny
trochu pritvrdé a omáčka pripomínala
skôr štipľavý pretlak ako zmes oleja,
cesnaku, paradajok a chilli papričiek.
Obluha bola príjemná a stále usmiata, to
je však nebránilo, aby nám namiesto
perlivej doniesla neperlivú vodu a české
pivo svetovej značky zvetrané.
V našom prípade ChameLeon možno
nezvolil vhodné mimikry a máva aj
svetlejšie chvíľky. Pre nás však bola
návšteva tejto reštaurácie sklamaním.
Taliansku kuchyňu ponúka množstvo
bratislavských reštaurácií. Táto však k
tým lepším rozhodne nepatrí.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Peniaze za letenku treba vrátiť do 7 dní
Ďalší prípad kontroly Slovenskej
obchodnej inšpekcie sa týka nariade-
nia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa stanovujú pravidlá systé-
mu náhrad a pomoci cestujúcim pri
odmietnutí nástupu do lietadla, v prí-
pade zrušenia alebo veľkého meška-
nia letov.
Inšpektori SOI robili 16. júla 2010 kon-
trolu v sídle spoločnosti VIP WINGS,
a.s., Letisko M. R. Štefánika, zameranú
na prešetrenie spotrebiteľských podaní a
na dodržiavanie zákona ochrane spotre-
biteľa. Počas kontroly zistili, že cestujú-
cemu s manželkou bolo upreté právo na
náhradu škody. Išlo o úhradu úplných
nákladov za letenky vo výške dvakrát
178,00 € za zrušený let na trase Poprad
- Londýn Luton a späť 2. resp. 9. apríla
2010, ktorý mali rezervovaný. O zruše-
ní letu boli informovaní 7. marca a k
refundácii peňazí malo dôjsť do sied-
mich dní, no došlo k nim až 12. júla. 
Aj ďalšej spotrebiteľke bolo upreté
právo na náhradu škody - na úhradu

úplných nákladov za letenku vo výške
79,00 €. Išlo o zrušený rezervovaný let
na trase Londýn Luton -Poprad 16. aprí-
la 2010. Bola o tom informovaná 3.
marca a peniaze jej vrátili až 18. júna.
Podobne to bolo aj v prípade ďalšej
cestujúcej a jej letenky za 158 eur. O
zrušení letu bola informovaná 15.
februára 2010, peniaze dostala 9. júla.
Ďalší podnet sa týkal dvojice cestujú-
cich, ktorým bolo upreté právo na
náhradu škody - na úhradu úplných
nákladov za letenku v hodnote 198,00
eur. Ďalej jeden krát 99 eur za rezervá-
ciu kvôli zrušeným letom z Dublinu do
Popradu 3. apríla 2010 a späť 10. apríla,
ako aj letu z Dublinu do Popradu 17.
apríla 2010. Boli o tom informovaní
najneskôr 14 dní pred odletom. K vráte-
niu peňazí došlo 12. júla.
Na základe zákona o ochrane spotrebi-
teľa má každý spotrebiteľ nárok na

náhradu škody. Ustanovenia Európske-
ho parlamentu a Rady Európy určujú
spoločné pravidlá systému náhrady a
pomoci cestujúcim. Cestujúci má v prí-
pade zrušenia letu nárok na úhradu
úplných nákladov na letenku v cene, za
ktorú bola kúpená, za časť alebo časti
nevykonanej cesty a za časť alebo časti
už vykonanej cesty, ak let už naďalej
neslúži účelu vo vzťahu k pôvodnému
cestovnému plánu cestujúceho alebo v
spojení s ním. 
Na náhradu má nárok do siedmich dní
vyplatením v hotovosti, bankovým pre-
vodom alebo šekom. Spoločnosť to
však neurobila a SOI jej udelila v tomto
prípade pokutu 2000 eur. Pri určovaní
výšky pokuty za protiprávne konanie
prihliadol orgán SOI aj na to, že v prípa-
de spoločnosti ide o opakované rovnaké
protiprávne konanie, zistené 23. februá-
ra 2010. Vtedy dostala spoločnosť
pokutu 1500 eur. Marián Taller

(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Chodcom často

prekážajú aj 

tri-štyri autá
LIST ČITATEĽA
Chcem sa poďakovať za osadenie
stĺpikov, ktoré bránia divokému
parkovaniu. Súčasne by som však
rád upozornil ešte na jedno miesto,
ktoré by si zaslúžilo rovnakú po-
zornosť.
Je to roh ulíc Miletičova-Záhradnícka.
V tejto križovatke na Miletičovej ulici
je zastávka trolejbusov a autobusov,
rovnako aj za rohom, na Záhradníckej
ul. Okrem toho sú tu zastávky elektri-
čiek premávajúcich v oboch smeroch.
Tento roh však býva často obsadený
tromi-štyrmi zaparkovanými autami a
prestupujúci cestujúci sa medzi nimi
len ťažko predierajú. 
Myslím, že pár stĺpikov by celú vec
vyriešilo a chodci ponáhľajúci sa do
roboty či do školy by mohli bez problé-
mov prestupovať. Verím, že k chod-
com v tejto časti budú kompetentní
ústretoví. Ivan Križka, Bratislava

Kde boli štyri

roky, pýtajte 

sa kandidátov
LIST ČITATEĽA
Mám už vyše osemdesiat rokov a v
Bratislave som zažil toľko volieb, že
by sa dali zrátať na stovky.
Parlamentné, komunálne, pamätám si
tie tesne po vojne, za socializmu, aj za
posledných dvadsať rokov. Pamätám si
aj kandidátky rôznych politických strán
a hnutí, rôznych ľudí, rôznych smerov.
Jedno mali všetci rovnaké. Sľuby. Vraj -
ak budete voliť práve nás, bude lepšie.
Za vyše šesťdesiat rokov, odkedy volím,
som počul už toľko sľubov, že keby sa
splnila čo len desatina, žijem si ako v
raji. Žiaľ, splnila sa možno tisícina. 
Aj preto sa ešte pred najväčšou hro-
madou predvolebných sľubov súčas-
ných poslancov, starostov a mest-
ských úradníkov pýtam všetkých kan-
didátov: Kde ste boli doteraz? Ako to,
že až teraz viete, ako sa majú problé-
my riešiť? Doteraz ste to nevedeli,
alebo nechceli vedieť? Prečo mám
uveriť práve teraz? 
Aj preto apelujem na všetkých voličov
- nenaleťte na prázdne sľuby, ale ak sa
bude dať, pýtajte sa ich, čo konkrétne
urobili doteraz a čo konkrétne majú na
pláne. Len tak sa vyhneme ďalším
sklamaniam. Ján Mózga, Rača

Ak nezabezpečia

WC, nemali by

začať s opravou
LIST ČITATEĽA
Na Kmeťovom námestí 2 vymieňali
staré železné schodiskové okná. Na
piatich veľkých železných oknách
bolo treba rozpárať rámy a povyrá-
žať sklenenú výplň. 
Jedni rozpaľovali rámy, druhí búrali,
vyrážali sklá a všetko to vyhadzovali na
dvor. Nič iné sa s tým ani nedalo robiť.
Všetko by bolo v poriadku, len ma zne-
pokojovalo, že piati ľudia celý týždeň
robili svoju telesnú potrebu na dvore v
kríčkoch, v pivničných priestoroch a
všade, kde sa dalo. 
Vôbec im neprekážalo, že sa na nich
pozerali ľudia z okien. Hoci sa to oby-
vateľom nepáčilo a medzi sebou to kri-
tizovali, na úrade sa nikto nesťažoval.
Veď to vraj robia všetky stavebné firmy
v Bratislave. Ak je to skutočne tak,
potom sa nemôžeme čudovať, že naša
krásavica na Dunaji smrdí.
Dalo by sa to vyriešiť tak, že každá sta-
vebná firma postaví nejaké provizórne
alebo prenosné WC a jej zamestnanci
nebudú musieť vykonávať potrebu po
dvoroch. Každá firma by jednoducho
dostala objednávku na opravu domu až
vtedy, keď bude pamätať na robotníkov
a postará sa im o WC! Kým tak nespra-
ví, nesmela by začať s opravou.
Zamestnanci firmy nakoniec odniesli
všetko železo do zberu, ale zvyšný
odpad nechali na dvore. Sľúbili síce, že
to upracú, ale aj tak odišli a neporiadok
zostal tam, kde bol.

Ondrej Gombošan, Staré Mesto

Cyklotrasa do

Devína je, ale

iba na papieri
LIST ČITATEĽA
Devínska cyklotrasa trápi veľa Brati-
slavčanov. Tesná a úzka cesta sa vinie
popri strmom svahu s rodinnými
domčekmi a na druhej strane je
Sihoť, chránená krajinná oblasť,
navyše je tam najlepšia a najkvalit-
nejšia pitná zásobáreň vody v meste. 
V súčasností mesto začalo s prípravou
výstavby mosta cez rieku Moravu sme-
rom do Rakúska. Nepochybne to bude
prínos pre rozvoj cestovného ruchu na
oboch stranách Moravy. Ibaže je tu
jeden háčik. Ak sa chceme z centra
dostať do Devína musíme prejsť cez
veľmi frekventovanú cestu, ktorá je v
mapách zobrazená ako cyklotrasa. 
Je vôbec možné, že Bratislava, ktorá už
roky deklaruje, že chce rozvíjať turistic-
ký ruch aj pomocou výstavby nových
cyklotrás, nie je schopná vybudovať
cyklotrasu dlhú necelých 8 km? Stále sa
hovorí, aké je to komplikované s vlast-
níckymi právami, že pozemky sú v
záplavovej oblasti, jednoducho, že v
najbližšom čase to nie je možné posta-
viť, máme predpisy, zákony, paragrafy a
sú tu ešte ochranári.
Ak sa v našom štáte môžu vyvlastňovať
pozemky, napr. pri výstavbe diaľnic a
ničia sa biotopy, je taký problém vybu-
dovať malú cyklotrasu? Lebo ak je a
nenájdu sa peniaze, potom si mesto
môže blahoželať, že ušetrilo. 
Cyklotrasa je predsa už oficiálne na
papieri a v prevádzke. Je to však skôr
cyklotrasa pre autá ako pre cyklistov. 

Michal Hlúbik, Bratislava
CARPET HOUSE
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Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
bude spolupracovať so župou Győr-
Moson-Sopron na projekte Dunajská
stratégia. Je to jeden zo spôsobov, ako
môže BSK čerpať eurofondy aj po roku
2013. Na spolupráci sa dohodli najvyš-
ší predstavitelia oboch žúp - Pavol
Frešo a Imre Szakács na stretnutí v
Győri. 
Projekt Dunajskej stratégie vyžaduje
spoluprácu všetkých regiónov ležiacich
popri rieke Dunaj a ide o možnosť čer-
pať prostriedky zo zdrojov Európskej
únie na spoločné projekty. „Je dôležité,
aby susediace regióny dokázali orgá-
nom Európskej únie, že sú schopné
dohodnúť sa na spoločných projek-
toch. Ak sa preukáže, že BSK a
maďarská župa sa vedia dohodnúť
na menších akciách, ako sú v súčas-
nosti ekologický projekt na ochranu
dropa fúzatého alebo cezhraničné
prepojenie cyklotrás, budú sa môcť
následne uchádzať aj o veľké investí-
cie, akými sú napríklad výstavba
diaľníc alebo železničných tratí,“ pri-
blížil Frešo. 
Snahu o čerpanie eurofondov pre BSK
aj po roku 2013 začal Frešo už pred
dvoma týždňami na rokovaniach v Bru-
seli. Hospodársky najrozvinutejšie kra-
jiny EÚ podpísali spoločnú deklaráciu,
v ktorej žiadajú o predĺženie financova-
nia pre cieľ 2 regionálnej politiky EÚ
(pozn. regionálna konkurencieschop-
nosť a zamestnanosť, krajiny majú pre
vyššie HDP obmedzené možnosti čer-
pať prostriedky z EÚ) aj po roku 2013 a
poukazujú na potrebu politiky súdrž-
nosti pre všetky regióny aj po roku

2013. Akciu podporilo 143 relevant-
ných regiónov, čo predstavuje 56%
populácie EÚ.
Druhou líniou zápasu za eurofondy pre
BSK je podľa Freša práve Dunajská
stratégia. „Je dôležitou líniou, ako sa
presadiť v budúcom programovom
období v Bruseli a vo zvyšku Euró-
py,“ povedal. Tento projekt nadväzuje
na približne dvetisícročnú tradíciu
obchodovania pri Dunaji. „Má zmysel
spájať s touto riekou také veľké
infraštruktúrne projekty ako železni-
ce alebo diaľnice. Stratégia je určená
na dopravu a rozvoj znalostnej eko-
nomiky. V tomto zmysle to presahuje
bratislavský región, dokonca aj úro-
veň Slovenska. Je to vec, ktorá úzko
súvisí s Dunajom a v tomto musíme

ťahať za jedno,“ konštatoval Frešo.
Podľa Szakácsa vidno, že Európska
únia podporuje cezhraničnú spoluprácu.
Zároveň uviedol, že vzájomná spolu-
práca je prioritou Maďarska i Slovenska
a základom vzájomnej spolupráce bude
spoločná práca na projekte Dunajskej
stratégie. „Je to nový projekt Európ-
skej únie, ale vo veľkej miere môže
ovplyvniť život ľudí žijúcich pri toku
Dunaja. Treba sa toho chytiť a čo
najviac z toho vyťažiť,“ doplnil Sza-
kács. 
Obaja regionálni predstavitelia prejavili
veľký záujem aj o rozvoj ďalších spo-
ločných projektov financovaných zo
zdrojov Európskej únie, napríklad
budovanie cyklotrás, rozvoj dopravy či
ochrana životného prostredia.

Vianočné trhy

už majú svojich

predajcov
BRATISLAVA
Na Vianočných trhoch 2010 by malo
predávať 112 úspešných uchádzačov
v 103 predajných stánkoch. Rozhod-
la o tom komisia vymenovaná pri-
mátorom hlavného mesta. Vianočné
trhy na Hlavnom a na Františkán-
skom námestí v Bratislave budú v
tomto roku od 19. novembra do 23.
decembra. 
„Do výberového konania na obsadenie
stánkov sa prihlásilo 275 záujemcov
(minulý rok ich bolo 249 a predminulý
218). Okrem 112 úspešných záujem-
cov komisia určila aj desať náhradní-
kov, 153 uchádzačov bolo v tomto
roku neúspešných. V prípade odmiet-
nutia stánku vybratým záujemcom
nastupuje náhradník, v prípade nedo-
statku náhradníkov výberová komisia
operatívne zasadne a uskutoční sa
ďalší výber z neúspešných uchádza-
čov,“ informovala hovorkyňa primáto-
ra Beatrice Hudáková-Szabóová.
Podľa jej slov rozhodujúcimi kritéria-
mi, ktoré komisia posudzovala, boli
ponuka tovaru, referencie a výška
ponúkaného nájomného. 
„Hlavné mesto prísne ohraničuje sorti-
ment tak, aby zodpovedal typickým
vianočným produktom. Výberová
komisia prehodnocuje každú ponuku a
rozhoduje o tom, či ponúkaný sorti-
ment zodpovedá stanoveným krité-
riám. Sortiment vianočného občerstve-
nia tvoria napríklad cigánska pečienka,
pečené klobásy, chlieb s masťou a
cibuľou, pagáče, husacie a kapustné
lokše, kapustnica, varený punč, víno,
grog; ďalej napr. drobné pečivo, oplát-
ky, medovníky, med alebo vianočná
medovina. V stánkoch s darčekmi a
dekoračnými umeleckými predmetmi
(v tomto roku ich bude 62) nájdu
návštevníci trhov výrobky z prírod-
ných materiálov, ako sú drevo, sklo,
koža, prútie, šúpolie, včelí vosk a
podobne,“ spresnila B. Hudáková-Sza-
bóová.
Ako dodala hovorkyňa primátora, rov-
nako ako počas predchádzajúcich roč-
níkov Vianočných trhov, aj v tomto
roku hlavné mesto vyčlenilo tri stánky
charitatívnym spoločnostiam za sym-
bolické 1 euro na deň. Príjmy z Via-
nočných trhov 2010 predstavujú pri-
bližne 435 400 eur. (brn)

Spolok lekárov

v Bratislave

má 90 rokov
BRATISLAVA
Spolok slovenských lekárov v Brati-
slave oslavuje 90. výročie svojho
vzniku. Pri tejto príležitosti sa pred-
stavitelia spolku rozhodli udeliť
čestné členstvo alebo pamätnú
medailu sedemdesiatim osobnos-
tiam medicíny a spoločenského
života.
Spolok slovenských lekárov vznikol v
roku 1920 z iniciatívy profesorského
zboru Lekárskej fakulty UK v hlavnom
meste. Cieľom bolo vytvoriť podmien-
ky na rozvoj vedeckej práce, prezentá-
ciu odborných prác a podobne.
Spolok stál pri vzniku Bratislavských
lekárskych listov, ktorý bol prvým
lekárskym časopisom na Slovensku.
Medzi funkcionárov spolku patrili pro-
fesori Hynek, Kostlivý, Dr. Izák a
ďalší. V súčasnosti je jeho predsedom
profesor MUDr. Igor Riečanský. (rob)

Plánované centrum Nová Mýtna ožíva, 

investor už dostal stavebné povolenie
STARÉ MESTO
Mesto spolu s dopravným podnikom
nedávno zrušili električkovú zastáv-
ku MHD na Radlinského ulici opro-
ti bývalému kinu Obzor a o niekoľko
desiatok metrov ďalej vytvorili zlú-
čenú. Dôvodom je aj výstavba poly-
funkčného súboru.
Podľa staromestského stavebného
úradu ju má stavať Zipp Bratislava,
ktorý 11. septembra 2010 informoval
stavebný úrad o začatí výstavby. Sta-
vebné rozhodnutie je právoplatné od
apríla 2010, stavebník musí podľa
úradu začať stavať do dvoch rokov od
jeho právoplatnosti. Ide o projekt spo-
ločnosti Team Nový Dom pod názvom
Nová Mýtna a medzi ulicami Radlin-
ského a Mýtna má podľa stavebného
povolenia vzniknúť administratívna
budova s hotelom apartmánového
typu, bytový dom a samostatný apart-
mánový dom.
Investor predložil v júli 2006 Obvod-
nému úradu životného prostredia v
Bratislave zámer, ktorý hovoril o
vstupných priestoroch určených na
komerčné a športové funkcie. Ďalej o
dvoch výškových častiach, z ktorých
15-podlažná mala mať byty a 23-pod-
lažná časť študentský internát. Stavba
mala dosahovať výšku šiestich nad-
zemných podlaží a bol tu navrhnutý
vjazd a výjazd z garáže, ako aj prístup
do časti administratívy a komerčných
častí. umiestnených v dvojpodlažnom
parteri budovy. 
Centrálny priestor mala tvoriť otvore-

ná galéria a s hlavným prístupom do
pasáže sa rátalo z Radlinského ulice.
Tam mala výška objektu dosahovať tri
nadzemné podlažia. 
Na treťom podlaží z Radlinského ulice
projekt navrhoval umiestniť športové

priestory a reštauráciu. Dominanty rie-
šeného centra majú tvoriť dve výškové
časti polyfunkčného objektu.

Robert Lattacher
FOTO - autor

VIZUALIZÁCIA - skyscrapercity

obstarávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva,
životného prostredia a regionálneho 

rozvoja SR, Dobrovičova 12, 
812 66 Bratislava predložil 

Oznámenie o strategickom dokumente 
Revízia Operačného programu 

Bratislavského kraja
Do oznámenia je možné nahliadnuť v dňoch
od 19. 10. do 2. 11. 2010 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Pri-
maciálne nám. 1, v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe
bude zámer k nahliadnutiu na www.ba.kuzp.sk a na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Kraj-
skému úradu životného prostredia v Bratisla-
ve, Karloveská 2, 842 19 Bratislava 4 do 3.
11. 2010.
Revízia Operačného programu Bratislavský kraja 2007
- 2013 ( ďalej len „OPBK“) predstavuje strednodobý
strategický dokument, ktorý bolo v dôsledku zmien a
výsledkov pravidelného hodnotenia programu potrebné
prehodnotiť vo vzťahu k súčasným potrebám slovenskej
spoločnosti a zmeneným prioritám samosprávy. 
Predmetom revízie sú nasledovné návrhy na zmenu:
• Realokácia finančných prostriedkov v rámci prioritných

osí OPBK (presun finančných prostriedkov v rámci pri-
oritnej osi 1a a 2 OPBK)

• Dodatočná finančná alokácia prioritnej osi 1 OPBK
na podporu územia BSK 

• Obsahové úpravy vyplývajúce zo skúseností z doteraj-
šej OPBK, pravidelného hodnotenia OPBK a socio-
ekonomických zmien externého prostredia.

• Formálne úpravy identifikačných údajov orgánov
zapojených do implementácie OPBK v súvislosti so
zmenami zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii čin-
nosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v
znení neskorších predpisov

• Vytvorenie podmienok pre implementáciu finančného
mechanizmu JESSICA v rámci prioritnej osi 1 OPBK

• Zmeny v prílohe č. 9 Plán hodnotení Operačného
programu Bratislavský kraj na programové obdobie
2007-2013 a v prílohe č. 10 Zoznam indikátorov na
úrovni Operačného programu

Ministerstvo pôdohospodárstva, 
životného prostredia a regionálneho 

rozvoja SR zaslalo záverečné stanovisko 
k navrhovanej činnosti 

Obytný súbor Slnečný vrch, 
Bratislava - Devínska Nová Ves, 

ktorej navrhovateľom je Doprastav Beta,
s.r.o., Drieňová 27, 826 56 Bratislava.

Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na
vlastné náklady zhotoviť kópie od 20.10. do
18. 11. 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/.)

Inšpektorát práce Bratislava
VYPISUJE VONKAJŠIE VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého 
miesta vedúceho štátneho zamestnanca

VK č.: 2010/06/50
Názov pozície: hlavný radca - vedúci oddelenia pracovno-

právnych vzťahov a sociálnej legislatívy v doprave
Druh štátnej služby: stála štátna služba

Počet voľných miest: 1 
Odbor štátnej služby: 2.11 - Práca, inšpekcie práce, 

sociálne veci a rodina 
Hlavné úlohy: Riadenie, metodické usmerňovanie a koordino-

vanie kontrolnej a inšpekčnej činnosti oddelenia v oblasti pra-
covnoprávnych vzťahov a sociálnej legislatívy v doprave. 

Požiadavka na vedúceho zamestnanca: Požadované vzdela-
nie uchádzača: VŠ II. stupňa � Prax inšpektora práce minimál-
ne: 3 roky � Jazykové znalosti: anglický jazyk vítaný � Počíta-
čové znalosti: Microsoft Office

Požadované odborné znalosti: Znalosť Ústavy SR a zákonov:
zákon NR SR č. 400/2009 Z. z v znení neskorších predpisov,
zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon NR
SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších pred-
pisov zákon č. 124/2006 Z. z., zákon 462/2007 Z. z. v znení
neskorších predpisov

Osobitné kvalifikačné predpoklady: odborná skúška inšpekto-
ra práce v zmysle §10 zákona č. 125/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov.

Kontakt pre poskytnutie informácií: Júlia Meszárošová 
Telefón: 02/32182715, E-mail: julia.meszarosova@ba.ip.gov.sk 
Miesto a termín podania prihlášky služobný úrad - adresa: 
Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
Prihlášku s číslom označenia „VK č.: 2010/06/50“ spolu s poža-
dovanými dokladmi zasielajte do 10. 11. 2010 na uvedenú
adresu služobného úradu. 
Zoznam požadovaných dokladov nájdete na www.ip.gov.sk/ba -
Voľné pracovné miesta

Bratislavský kraj by mohol čerpať

eurofondy aj cez Dunajskú stratégiu

Je dôležité, aby susediace regióny dokázali orgánom Európskej únie, že sú
schopné dohodnúť sa na spoločných projektoch, myslí si Frešo.
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STARÉ MESTO
NA POVRAZNÍCKEJ ULICI ukrad-
li vozidlo zn. Škoda Roomster, belasej
metalízy, v ktorom sa nachádzal notebo-
ok zn. HP Pavilion, jachtársky výstroj a
rôzne dámske oblečenie, krádežou vecí
páchatelia spôsobili škodu 2100 €. Auto
našli neskôr na Björnsonovej ulici. 
NA KAMENNOM NÁMESTÍ mali
straku. V obchodnom dome tu 49-ročný
Bratislavčan v oddelení Elektro ukradol
SIM kartu v hodnote 10 eur. Policajti
zistili, že už v januári 2010 mu uložili
blokovú pokutu, keď odcudzil tovar v
hodnote 6,99 eura. Druhým skutkom sa
dopustil opakovanej krádeže a hrozí mu
trest odňatia slobody až na dva roky.
NA LUŽICKEJ ULICI neznámi
páchatelia vylákali od jednej ženy 400
eur. Použili zámienku, že ich potrebujú
na súrnu operáciu známeho a tiež na
operáciu dievčatka so zlomenou rukou,
pričom obaja mali byť hospitalizovaní v
nemocnici na Kramároch. 
NA ULICI 1. MÁJA 19-ročný Brati-
slavčan nadránom sotil 52-ročného
muža z Bratislavy do kríkov a zhodil ho
na zem. Kolenom ho tlačil k zemi a s
napriahnutou päsťou mu prikázal, aby
vydal peniaze, peňaženku a všetko
cenné. Páchateľ zobral poškodenému
okrem hotovosti v peňaženke a nákupu,
aj slnečné okuliare a viazanku. Poško-
dený pri lúpeži neutrpel žiadne zrane-
nie, škoda na majetku bola 247 eur. 

RAČA
NA KADNÁROVEJ ULICI našli
mŕtve telo 83-ročnej ženy z Bratislavy.
Obhliadajúci lekár nedokázal na mieste
vylúčiť cudzie zavinenie, preto bolo
nariadené vykonanie súdnej pitvy. O
niekoľko hodín policajti na Hubeného
ulici zadržali podozrivého 54-ročného
muža, syna zavraždenej, umiestnili ho
do cely policajného zaistenia a vyšetro-
vateľ ho obvinil z osobitne závažného
zločinu vraždy.

RUŽINOV
NA SEDMOKRÁSKOVEJ ULICI
zadržali policajti päť podozrivých
mužov. Spomínaná pätica fyzicky
napadla dvoch Nitranov a poškodila im
vozidlo zn. Volvo. Keď jeden z poško-
dených chcel zavolať políciu, jeden z
podozrivých mužov vytiahol zbraň a
vyhrážal sa mladému Nitranovi zabitím.
Poškodení utrpeli pomliaždeniny v
oblasti chrbta a hrude. Škodu na osob-
nom motorovom vozidle odhadli na 400
eur. Troch Bratislavčanov vo veku 28,
20, 27 rokov a 21-ročného Trnavčana
obvinili za výtržníctvo spolu s poško-
dzovaním cudzej veci formou spolupá-
chateľstva. (mm, sb)

Do mesta mali

prísť konečne

pekné poštárky
Týždeň pred akýmsi štátnym sviat-
kom sme dostali za úlohu doma
dobre nacvičiť štátnu hymnu a tú
potom spoločne zahrať na začiatku
slávnosti. Profesor bol presvedčený,
že domácu úlohu sme splnili, na
hodine udal tón a štyridsať „husli-
stiek“ s požičanými a rôzne nalade-
nými inštrumentmi spustilo niekoľ-
ko taktov hymny Kde domov můj.
K opakovaniu sme sa už nedostali,
pretože vyučujúci celou silou zatrie-
skal dreveným ukazovadlom o kated-
ru a zareval: „Dóóósť! Tichóóó!!
Zatvorte okná, lebo zatvoria mňa!!!“
Rýchlo sme urobili, ako kázal. V roz-
čúlení uchopil svoj nástroj a bravúrne
zahral obe časti hymny. My sme stáli
v pozore s pripaženými rukami, v jed-
nej slák, v druhej husle. Fiaskom sa
skončil pokus „štyridsaťčlennej fil-
harmónie“. Na slávnosti zaznela
hymna z gramoplatne. 
Na našu veľkú radosť aj šťastie, hra
na husle nebola maturitným predme-
tom, pretože v opačnom prípade by
školstvo prišlo najmenej o tridsať
mladých učiteliek.
Čas nám neúprosne bežal a my, za zvu-
kov študentskej hymny Gaudeamus
igitur..., sme sa zúčastnili na ceremo-
niáli odovzdávania zelených stužiek
(nádeje) v pivničných priestoroch
jedálne pod pasážou (prechod z Hey-
dukovej na Obchodnú ulicu). Žiadne
večerné róby, žiadne bujaré oslavy, ani
zbytočné výdavky. Pri obložených
chlebíčkoch a zákuskoch prinesených
z domu, pri niekoľkých debničkách
farebnej limonády (pre profesorov
zopár fliaš vína), s nami pozvanými
chalanmi, aby sme mali s kým tanco-
vať a pri reprodukovanej hudbe sme
pretancovali celú noc. Cestu domov
som však preplakala (tlačili ma od sest-
ry požičané menšie topánky na kramf-
lekoch - podpätkoch).
Tablo sme vyložili v obchode na
Poštovej ulici a chodili sme sa húfne
pozerať, aký má úspech, hlavne však
načúvať poznámky pristavujúcich sa
ľudí. Keďže na ňom bola skratka
našej školy PŠ (čosi ako Poštárska
škola), prizerajúci sa starší pán vyslo-
vil nezabudnuteľnú vetu: „Konečne
budeme mať v meste pekné, mladé
poštárky.“ Potešilo nás hlavne to
slovo „pekné“.
Ako to už býva, medzi štyridsiatimi
babami sa nájdu aj telesne zrelšie,
vyspelejšie, ale aj cintľavky, takže nás
ani neprekvapila správa, keď po stuž-
kovej priplávala do triedy sebavedomá
Marta M. so zlatou obrúčkou na prste
(vzhľadom pripomínala krúžok, akým
sa značkujú operence) a povýšenecky
nám oznámila zasnúbenie s operným
spevákom J. O. Nepadali sme však do
mdlôb, ani neobdivovali jej „karičku“
na prste, veď aj my ostatné sme randili
s priemyslovákmi bývajúcimi v inter-
náte na Preyovej ulici (teraz Sociálna
poisťovňa), s vysokoškolákmi z Mla-
dej gardy, z Horského parku, s medik-
mi. Chlapcov aj príležitostí na stretáva-
nie bolo viac ako dosť.

Helena Kloudová-Jonášová
Učiteľka z Dunajskej ulice (2010)

Pokračovanie nabudúce

Nová univerzita dedila po alžbetínskej
Prvú slovenskú univerzitu založili
zákonom číslo 375 Československej
republiky z 27. júna 1919. Najprv ešte
bez mena, ale so sídlom určeným do
Bratislavy. Bola vlastne pokračova-
teľkou predchádzajúcej maďarskej
Alžbetínskej univerzity, založenej v
roku 1912 (vyučovať sa v nej začalo
až v roku 1914). 
Alžbetínska univerzita nebola pomeno-
vaná podľa vtedy už mŕtvej cisárovnej
Alžbete, ako to tvrdia viacerí bratislavs-
kí sprievodcovia, ale podľa svätej
Alžbety Uhorskej (alebo aj Durýnskej),
ktorá sa podľa mylnej domnienky niek-
torých uhorských historikov mala naro-
diť na Bratislavskom hrade. V skutoč-
nosti sa narodila inde, najpravdepodob-
nejšie v dnešnom Sárospataku. 
Vládnym nariadením číslo 595 z 11.
novembra 1919 pomenovali novozalo-
ženú bratislavskú slovenskú univerzitu
ako Univerzita Komenského. Nová uni-
verzita „zdedila“ všetko, čo tu ostalo po
alžbetínskej univerzite, všetko, čo
odchádzajúci profesori a študenti neod-
viezli so sebou do Maďarska. Nasťaho-
vala sa do budov na Kapitulskej ulici, do
Schiffbeckovho (Aspremontovho) palá-
ca a prevzala aj univerzitnú knižnicu,
nachádzajúcu sa v objekte bývalého
kláštora klarisiek, neskôr Rímskokato-
líckeho gymnázia na Klariskej ulici.
Knižnica sa stále rozrastala. Boli potreb-
né ďalšie priestory. V 50. rokoch jej pri-
delili budovu bývalého súdu na Michal-
skej, ktorá bola postavená v polovici 18.
storočia ako sídlo Uhorskej kráľovskej
dvorskej komory, a v 19. storočí (do
roku 1848) slúžila ako budova krajin-
ského snemu. 
Keď už ani táto (napriek drastickej pre-
stavbe pre potreby knižnice) nevyhovo-

vala, pričlenili k nej susedný objekt na
Ventúrskej (vtedy ešte Jiráskovej) ulici
číslo 11. Dom je od 50. rokov známy
pod menom pôvodných majiteľov ako
depaulyovský palác. Pred druhou sveto-
vou vojnou nikto meno rodiny De Pauly
v súvislosti s objektom nespomínal.
Vtedajší starí obyvatelia Prešporka dom
poznali ako wittmannovský či denglas-
zovský, lebo tak sa volali jeho majitelia
v 19. storočí. 
Theodor Orvay v práci o uliciach a
námestiach Prešporka (1905) napísal, že
na mieste domu sa prv nachádzal „krá-
ľovský kaštieľ“ či „kráľovská kúria“.
Dnes sa už vie, že to bol omyl, kráľovs-
ká kúria stála v skutočnosti neďaleko
Chrámu svätého Martina, kde je dnes
otvorené nádvorie Prepoštského paláca
pri Kapitulskej ulici. Matej Korvín
neskôr poskytol objekt Univerzite Istro-
politane. V hlavnej sále či jedálni akého-
si kráľovského „letohrádku“ pôsobila aj
univerzita, v Gmaitlovom dome pri
Ventúrskej ulici sa nachádzalo kolé-
gium, kde študenti a profesori bývali. 
Dôvod, prečo sa historici v minulosti
domnievali, že na mieste Wittmannov-
ho (depaulyovského) domu bola nieke-
dy kráľovská kúria, spočíval asi vo
fakte, že v dome na začiatku 19. storo-
čia žili členovia cisárskej rodiny. V
rokoch 1832 až 1836 sa tam ubytoval
vtedajší uhorský palatín arciknieža
Jozef s manželkou Máriou Dorotheou,
würtenberskou princeznou. Bola evan-
jelička, nikdy neprijala katolícku vieru,
hoci v cisárskej rodine to bolo pravid-
lom. Vraj ona priniesla do strednej
Európy zvyk ozdobovať vianočný

stromček. Ako jediná nekatolíčka je
pochovaná v krypte Habsburgovcov
pod kapucínskym kostolom vo Viedni.
Tu na Ventúrskej ulici sa jej narodili dve
deti: 1832 syn arciknieža Jozef a 1836
dcéra arcikňažná Mária Henrietta, ktorá
sa neskôr stala manželkou belgického
kráľa Leopolda. Manželstvo bolo pre ňu
katastrofou, lebo porodila „len“ dcéry.
Jedna z jej dcér bola belgická princezná
Štefánia, ktorú neskôr vydali do Viedne
za jej vzdialeného bratranca korunného
princa Rudolfa, syna cisára Františka
Jozefa a cisárovnej Alžbety. Korunný
princ Rudolf spáchal v Mayerlingu
(1889) samovraždu. Štefánia sa teda
cisárovnou nikdy nestala. Obyvatelia
Prešporku na jej počesť pomenovali
ulicu vedúcu od stredu mesta k hlavnej
železničnej stanici. Po prvej svetovej
vojne sa stala zo Štefániinej ulice Štefá-
nikova. Korunnú princeznú Štefániu
však dodnes v Bratislave pripomína
kaviareň Štefánka (pôvodne Stefánia
kávéház).
V šesťdesiatych rokoch Wittmannov-
depaulyovský dom „adaptovali“ pre
potreby rozšírenej Univerzitnej kniž-
nice. V skutočnosti ho zničili. Bezcit-
ne zbúrali najkrajšie schodište, aké
kedy v centre mesta stálo, po ktorom
chodili korunované hlavy a géniovia
ako napríklad Franz Liszt. Zničili
barokové interiéry, rozbili štukové
dekorácie, na smetisku skončili vyre-
závané dvere a vyrezávané okenice. Z
pôvodného domu ostali len obvodové
múry, do ktorých podľa nových pro-
jektov vložili nové interiéry s novou
funkciou. Z významného pamiatko-
vého objektu ostala len pamiatková
fasáda. Štefan Holčík 

FOTO - archív



HOKEJ
Hokejisti bratislavského Slovana
prežívajú čierne obdobie. Päť pre-
hier za sebou poriadne rozladilo ich
fanúšikov a nepríjemný je aj pád v
tabuľke. Bratislavčania sú v nej
štvrtí, dvanásť bodov za Banskou
Bystricou a priepastných osemnásť
za Košicami. 
Tretia prehra v rade prišla s papierovo
približne rovnako kvalitným tímom,
keďže Banská Bystrica v tom čase
susedila so Slovanom. Vyrovnaný bol
aj samotný duel, ktorý hostia rozhodli
až tesne pred koncom predĺženia. Bra-
tislavčania síce na rozdiel od predchá-
dzajúcich stretnutí viedli, no náskok
neudržali, a keďže už nepridali ani
jeden gól, osamotený Demelov zásah
stačil iba na bod. Banská Bystrica tak
potvrdila, že v Ružinove sa jej darí, v
novom slovanistickom stánku ešte
neprehrala... 
„Aj keď sa hralo vysoko takticky,
zápasu nechýbalo nasadenie a drama-
tickosť. Škoda, že po vedúcom góle
sme v oslabení rýchlo inkasovali.

Posledná tretina bola o šanciach, ktoré
sme mali my aj súper. Keď už všetko
smerovalo k samostatným nájazdom,
zbytočne sme sa dali vylúčiť a súper
následne rozhodol,“ priznal tréner Slo-
vana Pavel Hynek.
V závere minulého týždňa čakal jeho
zverencov náročný dvojzápas na
východe – v Poprade a o dva dni
neskôr v Košiciach. O tom, že nebudú
ľahké, vedel každý, že sa však skončia
bez bodu a so skóre 0:7, to šokovalo aj
pesimistov. Pod Tatrami sa slovanisti
ako-tak držali iba prvú tretinu. Najmä
vďaka skvele chytajúcemu Konrádovi
sa domáci nedokázali presadiť a,
naopak, mohli to byť hostia, ktorí mali
blízko k vedeniu, no Demel nevyužil
trestné strieľanie. 
Od druhej tretiny však prišli okrem
hernej prevahy aj góly a už v 33. minú-
te bolo 3:0 pre Poprad. O prevahe Pod-
tatrancov v tejto fáze stretnutia svedčil
aj pomer striel po 40. minúte – 41:5!
Záverečná časť len potvrdila dovtedaj-
ší vývoj a Slovan si z Popradu odviezol
päťku. 

„Domáci boli jasne lepší. V prvej treti-
ne sme ešte odolávali tlaku, ktorý
vyplynul aj z oslabení, ale bolo ich pri-
veľa a domáci ich neskôr dokázali aj
využiť. Boli sme slabším tímom,“ pri-
znal asistent hlavného trénera Miroslav
Miklošovič.
Takmer osemapoltisíc divákov videlo v
košickej Steel Aréne iný Slovan. Na
rozdiel od piatkového súboja hrali Bra-
tislavčania odvážnejšie, lepšie kombi-
novali a domácich neraz zachránilo
šťastie. Ani zlepšený výkon však nesta-
čil na zisk nejakého bodu, možno aj
urazená šťastena znemožnila čo i len
jeden úspešný zásah, ktorý by aspoň
kozmeticky skrášlil skóre. Za nasade-
nie, bojovnosť a kvalitu by si ho hostia
zrejme zaslúžili. 
„Vo výbornom stretnutí nám bojovnosť
nechýbala, ale keď nedáme gól, nemô-
žeme bodovať. Šance sme pritom mali,
no nedokázali sme ich využiť,“ dodal
Pavel Hynek. 
Slovan hostí v nedeľu Nitru, v utorok
cestuje do Zvolena a v piatok privíta
Martin. (mm)
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Agassi nepríde,

v NTC si zahrá

Kurnikovová
TENIS
Organizátori 3. ročníka exhibície
Tennis Classic museli urobiť zásad-
nú zmenu. Po oznámení manažmen-
tu Andre Agassiho o požiadavke na
presunutie jeho zápasu na neskorší
termín narýchlo zmenili hlavné
postavy a rozhodli, že protagonista-
mi akcie budú v pondelok 22.
novembra 2010 Thomas Muster,
Anna Kurnikovová, Dominika
Cibulková a Dominik Hrbatý.
„S poľutovaním musím oznámiť, že
vzhľadom na hráčovu vyťaženosť a na
odporúčanie jeho lekára nás manaž-
ment Andre Agassiho požiadal o
zmenu termínu plánovanej exhibície s
posunom na budúci rok. Na základe
týchto informácií sme sa dohodli na
jeho účinkovaní až v roku 2011 a tento
rok privítame inú zostavu tenistov.
Podpísali sme zmluvu s momentálne
najvychytenejšou hráčkou svetových
tenisových exhibícií Annou Kurniko-
vovou a dohodnutí sme už aj na účin-
kovaní bývalej svetovej jednotky Tho-
masa Mustera,“ vyhlásil hlavný orga-
nizátor Roman Šmotlák.
„Som smutný, že nemôžem hrať tento
rok v novembri, teším sa však, že sa
čím skôr vrátim do Rakúska a na Slo-
vensko,“ uvádza sa v Agassiho vyhlá-
sení, ktoré priniesli bratislavskí organi-
zátori. Zmena upraví aj ceny vstupe-
niek. „Anna Kurnikovová je síce v žen-
skom tenise dodnes najobletovanejšou
hráčkou, podobne ako Andre Agassi v
tom mužskom, ale Agassi je len jeden.
Aj preto sme sa rozhodli, že ceny vstu-
peniek na tohtoročný Tennis Classic sa
začnú už na 19 eurách,“ prezradil
Roman Šmotlák.
V NTC si od 19.00 h zmerajú v dvoj-
hre sily Dominik Hrbatý s Thomasom
Musterom a spoločne budú zabávať
divákov aj v zmiešanej štvorhre.
Exkluzívne pre Tennis Classic sa dá na
pár hodín dokopy úspešný pár z
austrálskeho Perthu 2009 Dominika
Cibulková - Dominik Hrbatý a na kurte
si to rozdá s párom Anna Kurnikovová
- Thomas Muster. (db)

Petržalka v SP

skončila, 

Slovan postúpil
FUTBAL
Bratislavský Slovan sa v 3. kole Slo-
venského pohára predstavil na ume-
lom trávniku prvoligového lídra z
Trenčína a o postupe rozhodol až v
strelách zo značky pokutového kopu.
Jediný gól Slovana v riadnom hracom
čase strelil Kordič, ktorý dorazil center
Ivanu. Blízko k senzácii boli Petržalča-
nia. V Zlatých Moravciach viedli ešte
desať minút pred koncom 1:0, no cor-
goňligista v závere zabral, vyrovnal a z
prísneho pokutového kopu upravil na
konečných 2:1. (db)

Dostihová 

rozlúčka bude 

s gulášom
DOSTIHY
V nedeľu 31. októbra 2010 sa priaz-
nivci dostihov rozlúčia so sezónou
tradičnou Odvetnou cenou, rovinou
prvej kategórie pre najmladší ročník. 
Popoludnie sa začne už o 12.00 h a na
programe bude napríklad aj steeplecha-
se Veľká jesenná cena na päť kilome-
trov s niekoľkými účastníkmi Veľkej
Pardubickej. Pre návštevníkov Závodis-
ka bude pripravený horúci guláš, ktorý
budú podávať zadarmo. (brn)

V slovenskom

ragby stále 

vládne Slovan
RAGBY
Na ihrisku ZŠ Kalinčiakova odohrali
1. kolo majstrovstiev Slovenska v
ragby 7s - Memoriál Tonyho Puverle.
Účastníkmi turnaja boli okrem brati-
slavských tímov - Slovana a RK - aj
trnavský Spartak, Ravens Košice a
Marobudonu Bardejov. Svoju suvereni-
tu potvrdili práve slovanisti, ktorí pre-
valcovali všetkých súperov a vyhrali s
dvanástimi bodmi. Druhý skončil RK
Bratislava (9), tretia Trnava. (db)

Belasí prehrali piate stretnutie v rade, 

v Poprade a Košiciach dokonca na nulu

Slovan doma prvý raz prehral, v šlágri

kola proti Žiline rozhodol jediný gól
FUTBAL
Futbalistom Slovana sa čelo tabuľ-
ky znovu vzdialilo. Spôsobila to
víkendová prehra so Žilinou na
Pasienkoch. Belasí v šlágri kola
nevyužili dve-tri sľubné príležitostí,
naopak, inkasovali z jednej mála
šancí hostí. 
Pre Bratislavčanov to bola v tomto
ročníku prvá domáca prehra, pre tré-
nera Karla Jarolíma prehratá domáca
premiéra a pre celý Slovan znamenal
výsledok už deväťbodovú stratu za
Žilinou, za ktorou sú ešte Trnava a
Senica. Duel na Pasienkoch vôbec
neprilákal dôstojnú návštevu a tí, ktorí
prišli, mohli zrátať pekné akcie na
prstoch oboch rúk. V prvom polčase
bol aktívnejší Slovan a najmä Šebo
bol blízko ku gólu. Po prestávke uká-

zali hostia svoju kvalitu a okrem jed-
ného gólu sa im v závere črtalo nie-
koľko nebezpečných kontier, ktoré
zostali nevyužité len vďaka nepres-
nosti vo finálnej rozohrávke a nedôra-
zu v zakončení.
„Sme sklamaní, pretože sme chceli
vyhrať. Začali sme dobre, mali sme
miernu prevahu, ale postupne sme
začali robiť chyby. Tie pomohli Žiline,
aby sa dostala k svojej hre. O výsled-
ku rozhodol Salátov prehratý súboj s
Oravcom. Doplatili sme na jedno z
mála našich zaváhaní, Žilina však uká-
zala svoju skúsenosť,“ priznal tréner
Karel Jarolím.
Okrem čiastočnej hernej prevahy na
trávniku dominovali hostia aj v hľa-
disku, kde im možno päťdesiatka
fanúšikov stačila na víťazstvo nad

domácimi priaznivcami. Tradičný
belasý kotol totiž už niekoľko týždňov
štrajkuje a je otázne, kedy sa znovu
objaví na tribúne...
Petržalka po vyradení z pohára cesto-
vala do Trenčína, ktorý sa cez týždeň
stretol v pohári so Slovanom a skončil
až po strelách zo značky pokutového
kopu. Šláger kola potvrdil kvality
oboch tímov a necelá tisícovka divá-
kov videla futbal, ktorý by sa páčil aj
v najvyššej súťaži. Domáci nakoniec
vyhrali 2:1, čo znamenalo, že si upev-
nili vedenie v tabuľke, hostia zase
klesli na tretiu priečku, keď ich pred-
stihol Lučenec.
Slovan cestuje najbližšie do Zlatých
Moraviec, ktoré sú v tabuľke hneď za
belasými, Petržalka v nedeľu o 10.30
hostí Púchov. (mm)

V. BÁLEŠ
rektor Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave

B. SCHMÖGNEROVÁ
bývalá ministerka fi nancií SR a viceprezidentka 
Európskej banky pre obnovu a rozvoj

E. CHMELÁR
vysokoškolský učiteľ, občiansky aktivista

K. VAJNORSKÝ
predseda Jednoty dôchodcov Slovenska
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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

�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�AUTOMATICKÉ 

POHONY na brány

Z 
Ľ 

A
 V

 Y
15

-3
0

%

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 

�ŽALÚZIE �MARKÍZY
�ROLETY
�LAMELOVÉ DVERE
�SIETE PROTI HMYZU

Knižnica prijme

vyradené knihy

od občanov
BRATISLAVA
Mestská knižnica v Bratislave v spo-
lupráci so Staromestskou knižnicou,
Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bra-
tislava – Nové Mesto a Miestnou
knižnicou Petržalka plánujú aj v
roku 2011 zorganizovať na nádvorí
Klariskej ul. č. 16 pre Bratislavča-
nov 4. ročník Bratislavskej burzy
kníh.
Zúčastnené knižnice každý rok venujú
na burzu knihy vyradené zo svojich
fondov, ale mestská knižnica pri tejto
príležitosti súčasne oslovuje aj verej-
nosť, aby darovala knihy na ich predaj
počas spomínanej Bratislavskej burzy
kníh 2011. 
Knihy, ktoré jednotlivé bratislavské
domácnosti môžu oželieť a ktoré by
možno inak skončili v kontajneroch
alebo v zberniach papiera, stačí pri-
niesť do Mestskej knižnice na vybra-
té pracoviská (v pondelok, utorok,
štvrtok, piatok od 8.00 do 19.00, v
stredu od 12.00 do 19.00 h): Úsek
krásnej a cudzojazyčnej literatúry,
Laurinská 5, Úsek odbornej literatúry,
Klariská 16, Úsek literatúry pre deti a
mládež, Kapucínska 3, Úsek hudob-
nej a umenovednej literatúry, Kapu-
cínska 1.
Darované knihy sa budú predávať na
Bratislavskej burze za symbolickú
cenu. Výslednú sumu z predaja použi-
je Mestská knižnica v Bratislave na
kúpu a výrobu zvukových kníh pre
Oddelenie nevidiacich a slabozrakých
na Klariskej ulici 16. (brn)

Hľadajú ľudí 

na výchovu

vodiacich psov
BRATISLAVA
Výcviková škola hľadá dobrovoľní-
kov na výchove vodiacich psíkov.
Vychovávateľ učí šteniatko, čo je
dovolené, čo zakázané a oboznamuje
ho s ľudským svetom.
Viac informácií poskytnú na čísle 0948
888 522, na www.guidedog.unss.sk, alebo
e-mailom na guidedog@unss.sk. (brn)

RUŽINOV
Ružinovský hokej upadá. Muži už
neexistujú, juniori a dorastenci sú na
dne svojich extralíg. Bývalý športový
riaditeľ klubu a dnes asistent repre-
zentačného trénera Ľubomír Pokovič
bol však pri tom, keď situácia v ruži-
novskom hokeji vyzerala úplne inak:
„Keď som bol z Minska na krátkej
dovolenke doma, stretol som sa s Jánom
Filcom, ktorý mal vždy blízky vzťah k
hokeju v Ružinove a starostom Ružino-
va Pavlom Kubovičom. S nadšením mi
rozprávali, ako začali stavať vedľa starej
ružinovskej haly novú tréningovú halu s
hotelom, reštauráciou, s posilňovňou či
s regeneračnou linkou. Stará hala sa
mala zrekonštruovať a celý komplex sa
mal dostať pod správu hokejového
klubu, ktorý chcel z výnosov financovať
hokej, predovšetkým mládež. V Ruži-
nove mala vzniknúť veľmi silná základ-
ňa mládežníckeho hokeja. Všetko za
výraznej podpory starostu Kuboviča,
ktorý ma požiadal, aby som o rok, po
návrate z Minska, klub viedol,“ spomí-
na Ľubomír Pokovič.
Prvé mesiace vyzerali optimisticky:
„Keď som sa po roku vrátil z Minska,
ako starosta Ružinova už pôsobil Slavo-
mír Drozd. Vtedy som však nepredpo-
kladal, že nová osoba starostu musí
zmeniť aj plány s hokejom v Ružinove.
Nastúpil som do funkcie generálneho
manažéra, začali sme organizovať rôzne
akcie, získali sme nových sponzorov.
Postupne sme pod strechu štadióna sláv-
nostne vyvesili megadresy Jána Filca,
Jaroslava Haláka a Romana Kukumber-

ga. Ako odchovancov Ružinova a vzory
pre hokejovú mládež,“ pokračuje Ľ.
Pokovič.
Klub sa postupne dostával vyššie a vyš-
šie. „V prvej sezóne nám dobre fungo-
valo mužstvo mužov. Po základnej časti
skončilo tretie. Rôznymi spôsobmi sme
sa snažili pritiahnuť divákov. Vylepova-
li sme plagáty, čapovali sponzorské pivo
či kofolu k lístku zadarmo atď. Chceli
sme jednoducho v Ružinove niečo
vybudovať. Na niektoré zaujímavé
zápasy sa prišlo pozrieť aj vyše 2000
divákov. Dvere do tohto tímu boli otvo-
rené mladým bratislavským hokejistom
z Ružinova a zo Slovana, aby mali po
juniorke ešte stále kde hrať. Tím mužov
bol farmou Slovana a spolupráca po
športovej stránke fungovala dobre.
Neodmietli sme žiadnu požiadavku,“
vraví Ľ. Pokovič.
HK Ružinov rýchlo získal na vážnosti:
„Tím bol slovenskému hokeju celkom
užitočný, ale chceli sme, aby bol stále
viac a viac užitočnejší aj obyvateľom
Ružinova. Aby si ľudia zvykli chodiť na
zápasy. Chceli sme si získať športovými
úspechmi aj komunálnych politikov
Ružinova. Tam sme však porozumenie
nenašli, skôr naopak. Nešlo však len o
materiálnu podporu. Napriek našim
pozvaniam sa starosta Ružinova Drozd
nezúčastnil počas dvoch rokov ani na
jedinej akcii HK Ružinov. V druhom
roku môjho pôsobenia v Ružinove sa
Ružinovská televízia u nás neobjavila
ani raz. TV Bratislava bola na zimnom
štadióne prakticky každý týždeň, prie-
stor nám venovali aj TA3 a STV. Len

Ružinovská televízia ignorovala najväč-
ší a najúspešnejší športový klub v mest-
skej časti Ružinov,“ zdôrazňuje Ľ.
Pokovič. 
Súčasného asistenta reprezentačného
trénera najviac trápi, že na všetko dopla-
tila mládež, ktorá tu mala ešte nedávno
dobré podmienky: „Juniori, dorastenci a
deviataci v Ružinove neplatili vôbec
žiadne poplatky. Niektorým talentova-
nejším a sociálne slabším sme kupovali
aj výstroj a hokejky. Aak rodič podpísal,
že má sociálne problémy, chlapec hral v
Ružinove zadarmo. V súvislosti s pláno-
vaným prechodom komplexu pod sprá-
vu hokejového klubu sa plánovalo aj
úplné zrušenie poplatkov pre všetky
kategórie. Výnosy z komerčných prevá-
dzok mali financovať hokej. Ešte v júni
2008 som vystúpil na zasadaní miestne-
ho zastupiteľstva v Ružinove. Poslan-
cov sa mi podarilo presvedčiť, dokonca
schválili uznesenie. Starosta Drozd ho
však nepodpísal a z celej myšlienky nič
nebolo. Naopak, nasledovali kroky jeho
úradníkov, ktoré len sťažovali prácu v
hokejovom klube,“ tvrdí Ľ. Pokovič
Ako na záver dodáva „naša aktivita
nebola v Ružinove vítaná. Dospel som
preto k názoru, že neustále bojovanie s
úradom, kde by som naopak mal nájsť
pomoc a podporu, nemá význam.
Napriek radosti z úspechov našich mla-
dých hráčov som sa rozhodol, že po dru-
hej sezóne s prácou manažéra v Ružino-
ve skončím. Sezónu sme skončili s
vyrovnanými záväzkami, klub bol v
poriadku a my sme sa rozlúčili,“ uzavrel
Ľ. Pokovič. (mm)

Bývalý šéf HK Ružinov Ľubomír Pokovič:

Nemalo význam bojovať proti úradu
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Filmový festival

prinesie vyše

dvesto filmov
FILM
Viac ako dve stovky (111 celovečer-
ných a 85 krátkych) prinesie 12. roč-
ník Medzinárodného filmového festi-
valu Bratislava, ktorý sa uskutoční od
4. do 11. novembra 2010.
Premietať sa bude opäť v Palace Cine-
mas v Auparku, tentoraz vo väčšom
počte kinosál. Viac projekcií je naplá-
novaných aj v Mestskom divadle
(DPOH), kde sa bude konať otvárací
ceremoniál. MFF Bratislava otvorí
snímka Pabla Trapera Carancho 4.
novembra 2010. Festival bude aj v
komorných priestoroch kina Mladosť.
V centre mesta pribudnú dve sály. Jed-
nou z nich bude filmový klub Filmovej
a televíznej fakulty VŠMU 35 mm a
poslucháreň Slovenskej národnej galé-
rie. Vysokoškolskí študenti majú na
premietania vstup zdarma. 
Niekoľko mimoriadnych premietaní je
naplánovaných v hoteli Carlton, ktoré-
ho budova je spojená so začiatkami
kinematografie na Slovensku. V hoteli
Carlton bude aj festivalové centrum na
diskusie a sprievodné podujatia. Každé
ráno o 11.00 h sa tu uskutoční verejne
prístupná diskusia s filmármi, po pre-
mietnutí filmu v kine Mladosť o 9.00 h.
Po režiséroch ako István Szabó, Ulrich
Seidl a Juraj Herz si ocenenie za ume-
leckú výnimočnosť vo svetovej kine-
matografii prevezme uznávaný český
režisér Jan Švankmajer, ktorý sa vo
svete preslávil svojimi surreálnymi
animovanými filmami.
Každý porotca uvedie jeden film, ktorý
mal tento rok premiéru na ich festivale,
predstavia sa tak víťazné snímky z Kar-
lových Varov, Paríža, Pusanu, San
Sebastiána a Sarajeva. V rámci MFF na
Slovensko zavítajú traja z najnadanej-
ších režisérov svojej generácie Maďar
K. Mundruczó, Francúz R. Nadjari a
Argentínčan P. Trapero. (dš)

Mandarínková

izba v Teátre

Wüstenrot
DIVADLO
V Teátre Wüstenrot Trnavské mýto 1
sa 15. novembra 2010 o 19.00 h usku-
toční predstavenie hry Roberta Tho-
masa Mandarínková izba. 
Komédia plná francúzskeho espritu a
šarmu ponúka niekoľko zaujímavých
príbehov ľudí vo vtipných, krátkych
jednoaktovkách s prekvapivým, nieke-
dy priam detektívnym záverom. Štyria
herci sa v nich prevteľujú do viacerých
postáv a osudov. 
Všetky sa odohrávajú v malom paríž-
skom hotelíku a v záhadnej izbe, zvanej
mandarínková, ktorá má svoj vlastný
príbeh. Hrajú Zuzana Tlučková, Maroš
Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana
Ondrejková. Réžia Ľubomír Vajdička.
Mandarínková izba patrí k predstave-
niam, ktoré sa po zániku divadla West
presťahovali do Teátra Wüstenrot. Ďal-
šie dve sú Prípad čiernej vdovy a Hľadá
sa nový manžel. (dš)

Festival českého

divadla ponúka

Štúdio L+S
DIVADLO
V Štúdiu L+S sa aj tento rok uskutoč-
ní Festival českého divadla. Hviezdy
českého hereckého neba môžete vi-
dieť od 4. do 15. novembra 2010.
Už 17. ročník ponúkne šesť inscenácií
českých divadelníkov. Divadlo Rokoko,
Divadlo Ungelt, Divadlo v Řeznické,
Divadlo 90: U Valšů, Studio 2 sú nepo-
chybne zárukou kultúrneho sviatku.
Festival sa začína vo štvrtok 4. novem-
bra inscenáciou Dámska šatna s J. Krau-
sovou, Z. Žádnikovou-Volencovou, M.
Sochorom a ďalšími. 
Nasleduje (6. novembra) Play Strind-
berg so Ch. Poullainovou, J. Lábusom a
M. Etzlerom, 11. novembra bude Na
úteku s J. Štěpánkovou a Z. Adamov-
skou, 13. novembra zase Balada o smut-
né kavárně s M. Igondom, S. Stašovou,
J. Nosekom, J. Novotným. V nedeľu14.
novembra nasledujú Fialové květy štěs-
tí s K. Fialovou, N. Konvalinkovou, V.
Čechom, R. Říčařom a ďalšími, 15.
novembra Manžel pro Opalu s K. Fialo-
vou, L. Lipským, Č. Gebouským a ďal-
šími. (dš)

Dvojkoncert 

v Heineken

Tower Stage 
HUDBA
V divadle Heineken Tower Stage sa
11. novembra 2010 o 19.00 h uskutoč-
ní dvojkoncert A Capella Aliance slo-
venskej vokálnej skupiny Close Har-
mony Friends spolu s ich hosťami z
Kanady, ktorými sú štyria muži z for-
mácie Cadence z Toronta. 
Cadence je v súčasnosti jedna z najlep-
ších severoamerických a´cappella for-
mácii. Štyria muži Carl Berger (bary-
tón), Aaron Jensen (tenor), Ross Lynde
(tenor), Kurt Sampson (bas/vokálne
perkusie) a ich štyri mikrofóny. Žiadne
hudobné nástroje.
Predstavia sa s repertoárom, ako je
džez, pop, doo-woop a dokonca i kla-
sika. Formácia okrem vlastných show
vystupovala s veličinami vokálnej
hudby ako Quincy Jones a Manhattan
Transfer.
Pozývateľom je slovenská a´cappella
stálica Close Harmony Friends - vokál-
na skupina interpretujúca vo svojom
repertoári rock, pop, džez a gospel v
pestrej ponuke štýlu tzv. A´cappella
Light. (dš)

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Františka z Assisi a jeho novú modernú

interpretáciu predvedú v Karlovej Vsi

V čajovni Shangrila počas hodinovej

show vyšetruje a zabáva Oľga Belešová

DIVADLO 
Veľký ruský proletár Vladimír Iljič
Lenin vraj pred smrťou povedal, že
Rusko by spasilo desať Františkov z
Assisi. Muzikál o živote svätca Brat
Slnko a sestra Luna najnovšie pri-
pravili deti a mládež z Karlovej Vsi v
spolupráci s kresťanským spoločen-
stvom Menší bratia konventuáli –
minoriti sv. Františka z Assisi.
Ktovie, o čom premýšľal veľký vodca
svetového proletariátu pred svojou
smrťou, ale svetské veci to asi neboli.
Revolúcia mu dávno vyfučala z hlavy
a na jej katastrofálny dosah pre ďalšie
pokolenia nielen obyvateľov Ruska
asi tiež nemyslel. Tvorcovia, ktorí
pripravujú podobné muzikály myslia
dopredu.
Sú to väčšinou mladí ľudia, ktorí už
dnes premýšľajú o tom, k čomu Lenin
dospel v posledných myšlienkach. Nie

sú to svetské veci, ktoré obklopujú náš
život a nútia nás konzumovať nekon-
zumovateľné a prahnúť po materiál-
nom objatí. Režisérka a scenáristka
Eva Aq aplikovala na scénu Domu kul-
túry v Karlovej Vsi na Molecovej 3
dva paralelné príbehy. Jeden je auten-
tický o svätcovi z Assisi, so všetkým,
čo k tomuto výnimočnému mužovi
patrí. 
Jeho cesta k duchovnému životu nebo-
la ľahká a vyžiadala si mnoho sebaza-
prenia. Odmietol hmotný svet a zabez-
pečenie svojho otca a vydal sa smerom,
ktorý sa mu zdal najschodnejší i keď
paradoxne najťažší. Nikto asi nevidel
jeho slzy, ktoré mu stekali po bosých
doráňaných nohách pri jeho púti za lás-
kou a dobrom, svoje dielo však doko-
nal. Stretnutie s Klárou, taktiež boho-
služobníčkou, obohatilo duchovný
život oboch svätcov. 

K tomuto príbehu pripojila scenáristka
súčasný príbeh mladej Katky. Moja
dvadsaťtriročná dcéra sa dnes na stret-
nutiach s kamarátkami rozpráva aj o
tom, ktorá aké antidepresíva berie a
ako účinkujú. A keď povie, že ona
žiadne, vypadáva z hry. Aj Katka je
depresívna. Dokonca tak silno, že chce
umrieť. Do jej života ako motivujúce
antidepresívum prichádza Marek s
jeho príbehom o Františkovi z Assisi.
Katka sa naučí tešiť zo života a vnímať
svet s jeho krásnymi maličkosťami. 
Možno pre niekoho banálne, v inter-
pretácii hercov a mladých divadelní-
kov strhujúce predstavenie, v ktorom
hrajú Andrea Kosnáčová, Matúš Tichý,
Katarína Dolšovičová, Marek Trusík a
ďalší. Rusko by spasilo desať Franti-
škov z Assisi. Kto spasí nás? Možno aj
nadšenie tvorcov pripravovať muziká-
ly podobného typu. Dáša Šebanová

DIVADLO
Vyšetrenie u psychológa sa stalo
vďačným námetom na vznik kome-
diálnych žánrov či hereckých zobra-
zení. V čajovni Shangrila na Michal-
skej 7 uchopila túto tému do rúk
herečka a moderátorka Oľga Bele-
šová spolu s režisérkou Soňou Fe-
rancovou.
Urgentný príjem Oľgy Belešovej sa
začína už pri vchode do čajovne, kde
vás primerane upravená lekárka uvedie
do pôsobivého prostredia k šálke čaju
alebo iného nápoja. V štylizovanej
pozícii zvolí tému, ktorej sa bude celý
večer venovať a pripraví si pomôcky. A
po tomto úvodnom vstupe sa začne
hodinová show, v ktorej talentovaná
herečka uplatní svoj zmysel pre humor,
schopnosť improvizácie a herecké
nadanie. 
Diváci sa stávajú spolutvoriteľmi vtip-
ných scénok, ktoré sa majú stať tera-
piou pre každého, kto navštívi toto
útulné prostredie. Lekárka sa nevyhýba

odkrývaniu vlastného súkromia a do
tajov manželskej lože zasvätí každého,
kto má chuť nazrieť do cudzích hrncov. 
Urgentný príjem Oľgy Belešovej sa v
čajovni odohráva každý štvrtok a
zakaždým má iný priebeh. V spoluprá-
ci s režisérkou si herečka určí tému a
okolo nej sa krúti celý večer. O smiech
nie je núdza a terapia týmto spôsobom
je v prítomnosti známej umelkyne
veľmi účinná. 

Nedajte si ju ujsť každý štvrtok o 19.00
h v čajovni Shangrila na Michalskej
ulici 7. Dostanete sa do prostredia
lekárskych vyšetrení bez ujmy na zdra-
ví a budete mať jedinečnú možnosť
urobiť si žarty aj z vlastných ťažkostí a
problémov. K tomu vám Oľga Belešo-
vá pomáhaj! Terapia smiechom je totiž
to najlepšie, čo si môžete pre jesenný
večer vybrať. Dáša Šebanová

FOTO - archív

Od nás budete odchádzať nielen s úsmevom, ale s krásnym úsmevom!

Špičková zubná ambulancia 
v poliklinike Karlova Ves

PoliDental, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 841 04 Bratislava
tel. č. 02/654 11 951
www.polidental.sk

Sme radi, že vás môžeme pozvať do našej modernej 
ambulacie, kde poskytujeme vašim zubom profesionálnu 
starostlivosť na špičkovej úrovni, ktorá zodpovedá moderným 
stomatologickým poznatkom a trendom.

Zubnú ambulanciu PoliDental nájdete v priestoroch polikliniky 
v Karlovej Vsi. Je to miesto, ktoré dôverne poznajú nielen 
obyvatelia tejto mestskej časti. Vykonávame tu všetky 
bežné stomatologické výkony a zákroky – medicínske 
i estetické či preventívne. 

Našim pacientom prinášame moderné stomatologické 
postupy a technológie, ktoré znižujú bolestivosť zákrokov 
a zároveň garantujú trvácnosť a vysokú estetickú úroveň 
výsledku. Spomedzi mnohých spomeňme metódu, ktorú 
nenájdete v každej zubnej ambulancii – CEREC (Ceramic 
Reconstruction). S technológiou CEREC dokážeme vytvoriť 
keramickú renováciu vášho poškodeného zubu tak dokonalo 
a tak rýchlo, že vám na to stačí jediná návšteva zubnej ambulancie. 
Je to výhodné pre pacienta predovšetkým vtedy, ak by čakanie napr. na korunku malo byť spojené 
s estetickým defektom.

V priateľskom prostredí zubnej ambulacie PoliDental vybavenej modernými technológiami a so 
skúseným personálom tak dostanú vaše zuby kvalitnú starostlivosť.

Mestská časť Bratislava - Devín

V Y H L A S U J E 
obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh 
na uzatvorenie zmluvy o nájme:

� nebytových priestorov 
na Kremeľskej ul. č. 36, v Bratislave

� nehnuteľnosti - objektu 
na Hradnej ul. č. 3, v Bratislave
Súťažné návrhy je možné podávať 

do 10.11. 2010 - 15.00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú 

zverejnené na webovej stránke www.devin.sk

Stratili sa kľúče?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

Váš dvorný zámočník
servis trezorov, zámkov

0905 310 069, 0904 988 220
predajňa, dieľňa:

Púpavova 30a, Karlova ves
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SOBOTA 30. októbra
�14.00 - Skús to s nami!, výtvarno-tvo-
rivé dielne, M klub, Rovniankova 3
� 14.30 - Bratia Čapkovci: O psíčkovi
a mačičke, od 3 rokov, Bratislavské báb-
kové divadlo Dunajská 36
� 16.00 - Stretnutie s Elou a Hopom v
predstavení Rozkrávka, súťaž Super
divák, DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Čaj o piatej s HS Exe Live,
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
�19.00 - Carmen, tanečné predstavenie,
divadlo Heineken Tower Stage, Pribino-
va 25
� 19.30 - Odtiaľ - potiaľ Viktora Hor-
jána, Viktor, jeho hostia a skupina Big
Bastard, divadlo GUnaGU, Františkán-
ske námestie 7
� 21.00 - Predčítač, film, Autokino,
Zlaté piesky

NEDEĽA 31. októbra
� 10.00 a 14.30 - Bratia Čapkovci: O
psíčkovi a mačičke, od 3 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo Dunajská 36

� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Leni-
vý Janko, divadlo Vešiak, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 3
� 10.30 - Nedeľné matiné, klavírny
recitál, S. Zamborský, klavír, spoluúčin-
kuje: Z. Zamborská, klavír, program: J.
Dowland, E. Johnson, Ch. W. Gluck, L.
van Beethoven, F. Schubert, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Hlúpe kura, účinkuje Diva-
dielko Jaja, DK Dúbravka, Saratovská
2/A
� 19.30 - V. Klimáček: Bar Argentína,
hrajú V. Horján, C. Kassai, Z. Porubjako-
vá, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

PONDELOK 1. novembra
�17.00 - Duo Radovan Tariška - Klau-
dius Kováč, koncert, Coffee&Co, Lau-
rinská 5
� 19.30 - V. Klimáček: In da house
(žúrka v Londýne), hrajú D. Abrahámo-
vá, Z. Mauréry, Z. Porubjaková, H. Tur-
ban, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

UTOROK 2. novembra
� 10.00 - Dvere dokorán k hrám, zábav-
né dopoludnie, M klub, Rovniankova 3
� 18.00 - Sahadža joga - začiatočníci,
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21 
� 19.00 - L. Gondová, Š. Kardoš:
Východná Afrika - Veľká migrácia,
komentovaná fotoshow + diskusia, Ady-
loď, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - L. N. Tolstoj: Živá mŕtvola,
divadlo LAB, Svoradova 4
� 19.09 - Milan Markovič a jeho hosť
Marián Labuda, člen Činohry SND,
hudba Ján Slávik, violončelo, Art Club
Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, hrajú D.
Abrahámová, V. Horján, R. Pomajbo, R.
Ryníková, Z. Šebová, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

STREDA 3. novembra
� 9.30 a 12.30 - Pygmalion, Anglické di-
vadlo, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
�10.30 - Fun for under fives, umelecké
aktivity venované anglicky hovoriacim
deťom mladším ako päť rokov, výstavné
priestory a tvorivá dielňa SNG, Rázuso-
vo nábrežie 2
� 14.00 - Čítanie pre najmenších, číta
Zuzana Porubjaková, Úsek literatúry pre
deti a mládež, Kapucínska 3
� 14.00 - O. Spišák: Objavenie Ameri-
ky, od 4 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
�14.00 - Svieťte, lampióny, tvorivá diel-
ňa pre deti ZŠ, M klub, Rovniankova 3
� 18.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
cyklický otvorený workshop, CDLaV,
Gaštanová 19
� 19.00 - J. Nvota: Rómeo, Júlia a
vírus, Túlavé divadlo, Divadlo v podpa-
lubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - K. Vosátko: Sex, mobil, rock
´n ´roll, hrajú: S. Halčáková, P. Sklár, P.
Makranský, L. Molnárová alt. J. Gavačo-
vá, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

ŠTVRTOK 4. novembra
� 9.00 a 11.00 - O. Spišák: Objavenie
Ameriky, od 4 rokov, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
� 9.00 a 12.00 - Pygmalion, Anglické
divadlo, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1
� 9.30 - Joga v dennom živote, relaxač-
né cvičenia, vedie V. Diešková, CDLaV,
Gaštanová 19
� 10.30 - Fun for under fives, výstavné
priestory a tvorivá dielňa SNG, Rázuso-
vo nábrežie 2
� 10.00 - Slušnosť odmalička, základy

spoločenského správania pre najmen-
ších, M klub, Rovniankova 3
� 16.00 - Klub Patchwork, Stredisko
kultúry BNM, Vajnorská 21
� 18.00 - Hovory o zdraví, prevencia
chrípkových ochorení, Klub 22, Jiráskova 3
� 19.00 - Urgentný príjem O. Belešo-
vej, šialená psychologická poradňa,
čajovňa Shangrila, Michalská 7
� 19.00 - Koncert Slovenskej filharmó-
nie, program F. Schubert, W.A. Mozart, Z.
Kodály, dirigent: T. Gál (Maďarsko), kla-
vír: D. Varínska, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - O. Wilde: Celkom vážne,
divadlo Ívery, Školská 14
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky II
(krása neni šetko), hra zo sveta mode-
lingu, hrajú: L. Molnárová, T. Palonder,
Z. Šebová, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7
�20.00 - Psí vojáci (CZ), Kvety nikotí-
nu (SK), koncert, Klub Za Zrkadlom,
Rovniankova 3

PIATOK 5. novembra
� 9.00 a 12.00 - Pygmalion, Anglické
divadlo, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1
� 10.00 - O. Spišák: Objavenie Ameri-
ky, od 4 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
�11.00 - Veselé strašidlá ožívajú, tvori-
vá dielňa pre mládež s mentálnym
postihnutím, M klub, Rovniankova 3
� 18.00 - Vitajte, priatelia!, vystúpenie
detských folklórnych súborov Hviezdič-
ka z Hriňovej a Čečinka z Bratislavy, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3

� 18.30 - Music Club, Res5kt Freesty-
le Battle, súťaž reperov a hip-hoperov,
DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Koncert Slovenskej filhar-
mónie, program F. Schubert, W. A.
Mozart, Z. Kodály, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - W. Schwab: Prezidentky,
radikálne kontroverzná komédia, účinku-
jú: L. Košická, R. Poláková, L. Vráblico-
vá, divadlo Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7 
� 20.00 - Frešo Traditional-Band, re-
štaurácia Abadona, Žilinská 4

VÝSTAVY
� Peter Daskaloff: Po rokoch, výstava
obrazov, CDLaV, Školská 14, do 2.
novembra
�Matej Bezúch 03, Pavol Prekop 0:0,
výstava šperkov, Galéria Enter, Panenská
32, do 4. novembra
�Miriam Bajtala: home stories, výsta-
va rakúskej vizuálnej umelkyne, Galéria
Krokus, Námestie 1. mája 3, do 19.
novembra
�Slova proti 1963-1968, Čas vizuálnej
poézie, 85 originálov diel od predstavite-
ľov talianskeho hnutia Poesia Visiva,
Design Factory, Bottova 2, do 3.
novembra
� Fantastický svet Karla Zemana, k
storočnici filmového kúzelníka, Bibiana,
Panská 41, do 30. januára 2011
� Čo sa skrýva na povale, Bibiana,
Panská 41, do 15. januára 2011
�Emil Schütz (6. 7. 1910 Kostelec nad
Orlicí - 1. 7. 1999 Bratislava): Baryto-
nista s veľkým srdcom, pri príležitosti
100. výročia narodenia popredného sólis-
tu Opery SND, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie, do 31.
decembra 2010
� Jan Frydrych, výstava českého
sklárskeho výtvarníka, Galéria NOVA,
Baštová 2, do 5. decembra
� Jan Kaplický - Vlastní cestou, Expo
- pavilon, Incheba, do 31. decembra
� Béla Bacskai (1935-1980), maliar zo
stredného Slovenska, jeden z najznámej-
ších výtvarníkov maďarskej národnost-
nej menšiny na Slovensku v 60. a 70.
rokoch minulého storočia, Múzeum kul-
túry Maďarov na Slovensku, Brämerova
kúria, Žižkova 18, do januára 2011
� Tahiti (Milan Štefánik), Slovenské
národné múzeum, Vajanského nábr. 2, do
31. mája 2011
� Laterarius - dejiny tehliarstva na
Slovensku, SNM, Archeologické mú-
zeum, Kamperova kúria, Žižkova 12, do
decembra 2010
� Československé légie 1914 - 1920,
výstava fotografií o bojoch českosloven-
ských legionárov počas I. svetovej vojny
vo Francúzsku, v Taliansku a v Rusku,
Barokové nádvorie Univerzitnej knižni-
ce, Ventúrska 11, do 30. októbra,
� Daniel Bidelnica, autorská výstava,
Galéria SRo, Mýtna 1, do 5. novembra
Daniela Chrienová, Marek Urbanovský:
Play Pause, Batelier, Továrenská 14, do
28. októbra

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

vyjdú opäť o týždeň

4. novembra 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


