
O niektorých podmienkach vydáva-
nia Bratislavskej mestskej karty
(BMK), identifikácii jej držiteľa,
postupe pri strate a odcudzení či o
partneroch karty sme sa pozhovára-
li s vedúcou projektu BMK na magi-
stráte Alenou CRHOVOU.
- Partneri projektu, ktorí budú poskyto-
vať zľavy na mestskú kartu, budú mať
vo svojich priestoroch či na vstupných
dverách nálepku BMK. Na našej samo-
statnej webovej stránke venovanej karte
budú uvedení všetci poskytovatelia
zliav ako partneri mesta projektu Brati-
slavskej mestskej karty. To, že je niekto
Bratislavčan, bude zrejmé len z toho, že
bude mať platobnú kartu na svoje meno.
Banka nevydá kartu občanovi bez trva-
lého bydliska v hlavnom meste.
Ako sa dá vybaviť karta bez otvore-
nia účtu?
- Ak má klient záujem o tzv. predplate-
nú kartu, navštívi príslušnú banku a

požiada o jej vydanie Nezakladá si účet,
len na ňu vloží minimálny vklad 20 eur.
Ďalej podpíše žiadosť o kartu, a takto
predplatenú si ju môže dobíjať zo svoj-
ho účtu aj v inej banke alebo vkladom v
hotovosti v pobočke príslušnej banky.
Na predplatenej karte nemusí mať vlast-
ník iba 20 eur, môže ju dobíjať, vkladať
akúkoľvek sumu a platiť ňou ako s kaž-
dou bankovou kartou.
Ako je to s deťmi napríklad pri
vybavovaní karty ako električenky?
- Každá banka má pre deti kartu od
iného veku, začína sa šiestym rokom.
Po zriadení karty je potrebné navštíviť
predajné miesto DPB, predložiť rodný
list a fotografiu dieťaťa. Dopravca akti-
vuje kartu a dieťa dostane preukaz s
fotografiou. Dieťa sa v MHD preuka-
zuje týmto preukazom a kartou.

Čo robiť v prípade straty či odcu-
dzenia karty?
- Bratislavská mestská karta je bežná
platobná karta a je neprenosná. V prí-
pade straty alebo zneužitia je za to
zodpovedný klient. Dôležité je, že
nejde o preukaz, ale o platobnú kartu,
ktorá sa z ruky nevydáva. V prípade
jej straty to občan ohlási banke.
Následne dôjde k jej blokácii a požia-
danie o vydanie novej. Vydanie novej
karty sa riadi obchodnými podmien-
kami banky.
Čo treba spraviť po strate, ak karta
slúži aj ako električenka ?
- Po nahlásení straty treba zájsť do
dopravného podniku, tam kartu
zablokujú. Cestujúcemu následne vy-
dajú na prechodné obdobie elektri-
čenku a zaplatí zálohu, ktorú mu vrá-
tia po aktivovaní novej karty a vráte-
ní dočasnej električenky.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Linka na Kačín 

končí, obnoviť

by ju mali až 

v marci 2011
NOVÉ MESTO
Zachádzanie linky číslo 43, ktorá
počas sezóny jazdila až do známej
turistickej a rekreačnej oblasti pod
Kačínom, sa končí. Stane sa tak od 6.
novembra 2010. Linka zachádzala
na Kačín ako novinka DPB každú
hodinu, a to od apríla tohto roka.
Mesto, Mestské lesy a dopravný pod-
nik zaviedli zachádzanie linky počas
rekonštrukcie táborového a detského
areálu na Kačíne, autobusy tam zachá-
dzali každú hodinu a odbočovali z
obvyklej trasy na Železnej studienke,
pri bývalej otočke autobusov. Zachá-
dzanie autobusov až na Kačín sa stret-
lo s rozporuplnou reakciou obyvateľov
mesta. Kým odporcovia argumentovali
životným prostredím a nebezpečen-
stvom pre peších a cyklistov na pomer-
ne úzkej asfaltke, iní, najmä starší
ľudia si pochvaľovali, že sa aj napriek
svojmu veku či zdravotnému stavu
opäť dostali do známej rekreačnej
lokality. 
O pokračovaní zachádzania na Kačín v
ďalšej sezóne rozhodne zrejme až nové
vedenie mesta. Dopravný podnik však
podľa našich informácií so zachádza-
ním tejto linky na Kačín ráta aj v budú-
com roku, a to od marca. 
V sobotu 6. novembra sa končí aj tzv.
rekreačná doprava v MHD. V praxi to
znamená zrušenie linky číslo 29, ktorá
jazdila spod Nového mosta do Devína.
Naopak, na linke číslo 28 na trase od
nového SND do Devínskej Novej Vsi
cez Devín sa vracia štandardný režim s
klasickými vozidlami. Linka číslo 93
obsluhuje cestujúcich od 2. novembra
2010 všetkými spojmi aj pri tzv. výjaz-
de z vozovne a do nej, v Petržalke v
úseku po konečnú zastávku Vyšehrads-
ká. (rob)

Pod Červeným 

mostom opravili

parkovisko
NOVÉ MESTO
Mestský parkovací systém v spolu-
práci s mestskou príspevkovou orga-
nizáciou Mestské lesy v Bratislave
opravili parkovisko pod Červeným
mostom na Ceste mládeže - Železná
studienka.
Investor na parkovisku vymenil chod-
níkové obrubníky a znížil ich výšku,
aby sa pri parkovaní nepoškodzovali.
Doplnili sa chýbajúce zatrávňovacie
tvárnice, vyrovnali nerovnosti a prie-
hlbiny na celej ploche. Kapacita parko-
viska zostala nezmenená. Náklady na
opravu boli 7000 eur. (brn)
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ČUNOVO
Medzinárodná linka autobusu č. 801
do Rajky jazdí aj cez Schengenskú
ulicu v Čunove. Ulica je však úzka,
plná výtlkov, chýba tam osvetlenie,
chodníky, nepatrí do siete ciest v
rámci Bratislavy a navyše tu vyrasta-
jú rodinné domy. 
„Často dochádza ku kolízii so zvieratmi
a je len otázkou času, kedy bude obeťou
aj človek. Nie som proti tejto autobuso-
vej linke, ale proti jej premávaniu po
Schengenskej ulici,“ napísala čitateľka a
obyvateľka Čunova. Hovorca doprav-
ného podniku Peter Kavecký uviedol,
že „po dohode s mestskou časťou Čuno-

vo a na jej vlastný návrh vybrali pre
autobus do Rajky Schengenskú ulicu.
Cesta je síce tretej triedy, ale autobusy
nemôžu jazdiť len po komunikáciách,
kde sú chodníky.“
Z oddelenia marketingu a cestovného
ruchu magistrátu hlavného mesta Bra-
tislavy informovala o dôvode využíva-
nia cesty Mária Račková: „Trasa cez
Schengenskú ulicu je najpriamejším a
najrýchlejším spojením do Rajky, cesta
je minimálnym úsekom v rámci celej
trasy.“ Čo sa týka vybudovania osvetle-
nia a chodníka, vzhľadom na finančnú
situáciu to vraj v súčasností nie je
možné.

Peniaze na to už síce mala vyčlenená
mestská časť, no osvetlenie a chodníky
nemohla vybudovať, pretože cestu
vlastní magistrát a vlastnícke vzťahy nie
sú urovnané. „Keď sa autobus do Rajky
schválil, rodinné domy sa tu ešte nesta-
vali. Problémom je, že vlastníci spor-
ných pozemkov dali ich časť darovacou
zmluvou magistrátu, aby po ulici mohol
premávať autobus. Mestská časť preto
nemôže vybudovať osvetlenie ani chod-
níky. Stále však pokračuje diskusia
medzi Čunovom a magistrátom o mož-
nosti vylúčenia Schengenskej ulice z
trasy linky č. 801,“ povedala starostka
Čunova Gabriela Ferenčáková. (mch)

Autobusy jazdia po nebezpečnej ceste
Autobusy musia na úzkej ceste dávať pozor na chodcov i na ďalšie vozidlá. FOTO - Martina Chudá

Mestská karta sa nestane preukazom

Prví kandidáti

už zverejnili

svoje volebné

programy
BRATISLAVA
Napriek tomu, že volebná kampaň
pred komunálnymi sa začína 10.
novembra 2010, prezentácia voleb-
ných programov jednotlivých kandi-
dátov sa už začala. Prví kandidáti už
zverejnili svoje volebné profily aj na
www.bratislavskenoviny.sk.
Možnosť bezplatne predstaviť svoj vo-
lebný program na webe ponúkajú Bra-
tislavské noviny každému kandidátovi
na primátora, starostu mestskej časti či
poslanca mestského alebo miestneho
zastupiteľstva. Text a foto treba poslať
e-mailom na admin@banoviny.sk.
Svoje volebné programy už na webe
Bratislavských novín zverejnil kandidát
na primátora Jozef Bonko, kandidáti na
starostov Dúbravky - Peter Kmeť a
Milan Trstenský, Karlovej Vsi - Dana
Čahojová a Petržalky - Roman Futo.
Medzi prvými sa predstavili aj viacerí
kandidáti na mestských či miestnych
poslancov ako Martin Zaťovič, Matej
Vagač, Soňa Párnická, Peter Adamec,
Karin Áčová, Mária Ritomská, Zuzana
Masaryková, Michal Drotován, Zden-
ka Zaťovičová, Natália Gálisová, Jurij
Martynov, Karol Fajnor, Juraj Kríž,
Branislav Sepši, Jiří Rusnok, Ivan Hor-
ský, Roman Futo.
Celkovo v Bratislave kandiduje na pri-
mátora 7 kandidátov, na mestského
poslanca 428 kandidátov, starostom
niektorej zo sedemnástich mestských
častí chce byť 79 kandidátov, poslan-
com niektorého z miestnych zastupiteľ-
stiev 1097 kandidátov. Niektorí dokon-
ca kandidujú aj na tri volené funkcie.
Komunálne voľby budú 27. novembra
2010 od 7.00 do 20.00 h. (red)

Voliť primátora

možno na webe

banoviny.sk
BRATISLAVA
Čitatelia Bratislavských novín majú
opäť možnosť zvoliť si primátora
mesta v predstihu. V ankete na web-
stránke www.banoviny.sk môžu od-
povedať na otázku: Koho budete 27.
novembra 2010 voliť za primátora
Bratislavy?
Možností je sedem, rovnako ako bude
na volebnom lístku, ktorý dostanú bra-
tislavskí voliči v deň volieb vo voleb-
ných miestnostiach. Na primátora Bra-
tislavy kandidujú Marek Blaha, Jozef
Bonko, Ján Budaj, Milan Ftáčnik,
Alojz Hlina, Stanislav Pánis a Magda-
léna Vášáryová. 
Komunálne voľby budú 27. novembra
2010 od 7.00 do 20.00 h. (red)
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Štátnicky čin
jednej malej
mestskej časti
Rozhodnutie samosprávy mestskej
časti Staré Mesto dotvoriť Pamätník
československej štátnosti na Vajan-
ského nábreží bolo počinom presahu-
júcim pôsobnosť a hranice tejto bra-
tislavskej mestskej časti. Nie je
dokonca prehnané tento čin označiť
za štátnický.
Keď sa pre dvadsiatimi dvoma rokmi
komunisti rozhodli pred budovu Sloven-
ského národného múzea postaviť mo-
hutný pylón  s bronzovou plastikou leva
so štátnym znakom prvej Českosloven-
skej republiky, bol to počin na tú dobu
nevídaný. Dodnes si pamätám ten októ-
brový večer, keď bol pri príležitosti 70.
výročia vzniku ČSR s láskavým dovole-
ním komunistickej strany odhalený
pamätník českého leva so slovenským
znakom.
Nezabudnem na ten pocit, keď som spo-
ločne so stovkami Bratislavčanov spie-
val československú štátnu hymnu hľa-
diac na slovenský dvojkríž, ktorý bol
dovtedy v tejto krajine tabu. Po prvýkrát
bol verejne odhalený pôvodný českoslo-
venský štátny znak, dokonca s požehna-
ním najvyšších komunistických pohla-
várov. Spev štátnej hymny v ten októbro-
vý večer roku 1988 bol niečím výnimoč-
ný, bol aj prejavom úcty k zakladateľom
spoločného štátu, o ktorých sa verejne
hovoriť nesmelo. Bol prejavom úcty k
Tomášovi Garrigue Masarykovi a Mila-
novi Rastislavovi Štefánikovi, ktorí sa o
vznik Československej republiky v roku
1918 zaslúžili.
Keď bol lev so štátnym znakom od české-
ho sochára Bohumila Kafku premiestne-
ný pred novostavbu SND, kde dotvoril
pôvodný pamätník M. R. Štefánika, stála
pred bratislavskou samosprávou úloha
dotvoriť Pamätník československej štát-
nosti. Bolo mi cťou, že sme spoločne so
Štefanom Holčíkom a Andrejom Petre-
kom prišli s myšlienkou dotvoriť ho
sochou prvého československého prezi-
denta. Túto ideu podporila väčšina
poslancov staromestského miestneho
zastupiteľstva a vyše 200 darcov, ktorí
prispeli na odliatie kópie sochy T. G.
Masaryka od Ladislava Šalouna.
Mestská časť Staré Mesto splatila dlh
voči histórii a urobila jedno veľké štát-
nické gesto. Radoslav Števčík

Projektu TEN-T

chýbajú územné

rozhodnutia
BRATISLAVA
O medzinárodnom prepojení želez-
ničných koridorov prostredníctvom
projektu TEN-T 17 v hlavnom meste,
je poslednom období ticho. Potom
ako mesto zmenilo územný plán v
prospech stavieb projektu sa s výstav-
bou ešte nezačalo.
S výstavbou prvej etapy projektu TEN-
T 17 sa rátalo v rokoch 2010 - 2015.
Podľa informácií z magistrátu, hlavné
mesto nevydáva pre projekt žiadne
povolenie. Mesto si podľa splnomoc-
nenca primátora pre nosné dopravné
systémy Tomáša Fabora splnilo všetky
povinnosti voči TEN- T 17, a to zmenou
územného plánu mesta v roku 2008.
Uviedol, že v tejto súvislosti sú vydané
dve územné rozhodnutia a na dve územ-
né rozhodnutia sú podané odvolania,
rieši ich druhostupňový orgán - Krajský
stavebný úrad. Pripomenul, že stavebné
povolenia vydávajú jednotlivé stavebné
úrady mestských častí. 
Splnomocnenec dodal, že kým nebudú
vydané právoplatne všetky územné roz-
hodnutia, nie je možné žiadať o staveb-
né povolenia. Tvrdí, že ak bude schva-
ľovací proces pokračovať bez väčších
problémov, ráta, že získanie stavebných
povolení by mohlo byť reálne začiat-
kom roka 2011 a následne by sa mohlo
začať s výstavbou prvej etapy. 
Jednou z mestských častí, ktorých sa
výstavba TEN-T-17 dotkne, je aj Nové
Mesto. Novomestský stavebný úrad
však podľa vyjadrenia úradu žiadosť o
stavebné povolenie v tejto veci neevi-
duje. „Dňa 20. októbra 2010 nás Do-
pravoprojekt požiadal o tzv. § 120 sta-
vebného zákona, t. j. o súhlas všeobec-
ného stavebného úradu pre špeciálne
stavebné úrady, ktorý potvrdzuje súlad
projektovej dokumentácie stavby s
podmienkami územného rozhodnutia.
Bez takého súhlasu špeciálne stavebné
úrady nemôžu vydať „svoje“ stavebné
povolenia, resp. začať stavebné kona-
nie,“ informoval stavebný úrad v
Novom Meste. Dopravoprojekt do
našej uzávierky na otázky o projekte
TEN-T 17 nereagoval.
Ministerstvo dopravy pôšt a telekomu-
nikácií SR v minulosti rozhodlo, že s
výstavbou železničného tunela pod Bra-
tislavou sa začne v smere od ŽST Pred-
mestie. Druhá etapa je v smere do Petr-
žalky pod Dunajom.   (rob, brn)

Cyklotrasa cez Sihoť bude problémom
BRATISLAVA

Devínska cyklotrasa smerom z
mesta sa končí pri kaštieli Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti a ďalej
pokračuje po frekventovanej ceste,
kde však cyklistom hrozí nebezpečie. 
„Ak sa chceme z centra mesta bicyk-
lom dostať do Devína, musíme prejsť
cez veľmi tesnú a úzku cestu, ktorá sa
vinie popri strmom svahu s rodinnými
domami, pričom v mapách je zobraze-
ná ako cyklotrasa. Na druhej strane je
pritom Sihoť, ktorá je síce chránená
krajinná oblasť, ale keby sa tam vybu-
dovala cyklistická trasa, cyklisti by
mohli prejsť do Devína bez ujmy na
zdraví,“ napísal čitateľ Michal Hlúbik. 
Keďže si myslí, že otázka cyklotrasy
do Devína trápi viac Bratislavčanov,
pýta sa, či „ je vôbec možné, že Brati-

slava, ktorá už roky hovorí, že chce
rozvíjať cestovný ruch aj pomocou
výstavby nových cyklistických trás,
nie je schopná dobudovať cyklotrasu
dlhú necelých osem kilometrov? Ak sa
v našom štáte môžu vyvlastňovať
pozemky napríklad pri výstavbe diaľ-
nic a ničia sa biotypy, je taký problém
vybudovať malú cyklotrasu?“
Hovorca Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti Zenon Mikle informoval, že
sprístupnenie ostrova Sihoť pre cyklis-
tov v súčasnosti nedovoľuje vodný
zákon ani rozhodnutie o tejto oblasti ako
hygienickej ochrany prvého stupňa.
„Ostrov Sihoť je významným zdrojom
pitnej vody pre veľkú časť Bratislavy a
riešením by nebolo ani oplotenie, aké
chráni vodné zdroje napríklad v Rakús-
ku, keďže ide o záplavové pásmo a

každé zaplavenie by ho zničilo,“ uvie-
dol Zenon Mikle.
„Problémom cyklistickej trasy sa za-
oberáme už niekoľko rokov. Zabezpe-
čili sme rokovania o umiestnení trasy
cez ostrov Sihoť, no vzhľadom na zlo-
žitosť a finančnú náročnosť sme dote-
raz neuspeli, pretože všetci dotknutí sú
proti,“ zdôraznila k problému technic-
ká námestníčka Správy telovýchov-
ných a rekreačných zariadení (STaRZ)
Katarína Szabová. 
Podľa jej slov napriek tomu, že ostrov
Sihoť je súčasťou chráneného územia,
STaRZ naďalej plánuje umiestniť
cyklotrasu cez neho. „V súčasnosti
máme vypracovanú technickú štúdiu
vedenia cyklistickej cesty od už posta-
veného úseku až do samotného Deví-
na,“ spresnila. (mch)

STARÉ MESTO
Vo štvrtok 28. októbra 2010 pri prí-
ležitosti výročia vzniku Českoslo-
venskej republiky odhalil starosta
Starého Mesta Andrej Petrek sochu
T. G. Masaryka. Staromestská sa-
mospráva tým dotvorila Pamätník
československej štátnosti na Vajan-
ského nábreží.
Na slávnostnom odhalení sa zišlo nie-
koľko stoviek Bratislavčanov, ktorí

ocenili rozhodnutie mestskej časti
doplniť pamätník práve sochou prvého
československého prezidenta. Ako pri-
pomenuli viacerí z nich, bez českoslo-
venskej by nebolo ani slovenskej štát-
nosti. 
Český veľvyslanec na Slovensku Jakub
Karfík pripomenul, že na vzniku spo-
ločného štátu Čechov a Slovákov spred
92 rokov mali najväčšiu zásluhu práve
T. G. Masaryk a M. R. Štefánik, kto-

rých sochy boli tento rok nezávisle od
seba odhalené v Bratislave.
Na odliatie kópie sochy T. G. Masary-
ka od sochára Ladislava Šalouna bola
vypísaná zbierka - vyše 200 občanov a
organizácií prispelo sumou 47 680 €.
Náklady na zbúranie betónového pyló-
nu, ktorý zostal po prevezení sochy
leva pred novostavbu SND, hradila
mestská časť Staré Mesto. (ado)

FOTO - SITA

Samospráva Starého Mesta dotvorila

Pamätník československej štátnosti

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY

www.peterkmet.sk � 0910 332 333

Napíšte mi,
čo Vás páli alebo

o čomkoľvek :)
Peter Kmeť

D Ú B R A V Č A N I A !
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si dvere?Zabuchli ste si dvere?

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE
panikové kovania

0905 310 069, 0904 988 220
predajňa, dieľňa:

Púpavova 30a, Karlova ves

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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Blumentálska

má vynovený

vnútroblok
STARÉ MESTO
Po vyše dvoch rokoch bol ukončený
projekt s názvom Revitalizácia oddy-
chovej zóny Blumentálska. Vynovené
vnútroblokové verejné priestory odo-
vzdal staromestský starosta Andrej
Petrek na základe uzatvorenej zmlu-
vy občianskemu združeniu Blumen-
tál. To na seba prevzalo povinnosť
starať sa o jeho čistenie a údržbu.
„Mestská časť Staré Mesto dala zrevita-
lizovať vnútroblok za vyše 218-tis. eur.
Na verejne prístupnej ploche vzniklo
športové ihrisko s umelým trávnikom.
Dá sa na ňom hrať hádzaná, minifutbal,
basketbal, tenis a volejbal. Pre najmlad-
ších obyvateľov je pripravené detské
ihrisko s obrovskou preliezačkou, ďalej
sú na nej šmýkačky, rúrkové steny, dob-
rodružná truhlica, vyhľadávač zvierat a
podobné atrakcie. V priestore je osade-
ných 16 lavičiek, tri koše na odpadky,
verejná tabuľa, kde sa budú vyvesovať
informácie pre obyvateľov, a pribudli aj
štyri nové stromy, líniová a popínavá
zeleň, chodníky z betónovej dlažby,“
informovala hovorkyňa staromestskej
samosprávy Alena Kopřivová. Ako
ďalej uviedla, v časti, kde je multifunk-
čné ihrisko, sa ráta s vybudovaním
prvých podzemných kontajnerov na
zmesový komunálny a triedený odpad v
Starom Meste. Mali by zabrániť nekon-
trolovateľnému znášaniu harabúrd do
momentálne múrikom ohradeného prie-
storu vyhradeného na kontajnery.
Na otvorení vnútrobloku sa zúčastnili aj
občania, ktorí sa zaujímali o dôvody
niektorých zmien. K téme polievania
novozaloženého trávnika zo zdroja v
dome sa vyjadril predseda Občianskeho
združenia Blumentál Branislav Kvasni-
ca: „Uhradí sa z peňazí združenia, dôle-
žité je zavlažovanie trávnatého koberca
v prvopočiatku, kým sa zakorení.“
Ďalšej obyvateľke sa nepozdávalo, že
za parkovanie vo vnútrobloku bude
treba zaplatiť. Najmä mladší obyvatelia
dotknutých domov však už dávnejšie
označili za nevyhnutné riešiť práve
situáciu v parkovaní. Pripravili vlastný
projekt, podľa ktorého sa do obytnej
zóny cez vybudovanú rampu dostanú
iba tí, ktorí tu žijú. Najmä po nedávnom
vyznačení parkovacej oblasti mestskou
časťou Bratislava-Staré Mesto, kam
patrí aj Blumentálska ulica, sa do vnú-
trobloku so svojimi vozidlami „nasťa-
hovali“ mimobratislavskí motoristi.
Zhotovenie rampy, vyznačenie parko-
vacích plôch či dopravné značenie si
vyžiadajú náklady, ktoré však už bude
hradiť združenie Blumentál. (brn)

Kaplnka sv.

Jána Almužníka

pamiatkou roka 
BRATISLAVA
V piatom ročníku súťaže Kultúrna
pamiatka roka 2009 zabodovala aj
jedna bratislavská pamiatka.
Titul Kultúrna pamiatka roka 2009
získali štyri projekty: v kategórii obno-
vy pamiatkového územia to bolo aj re-
štaurovanie Kaplnky sv. Jána Almužní-
ka v Katedrále sv. Martina v Bratislave.
Okrem titulu Kultúrna pamiatka roka
2009 získal každý ocenený aj finančnú
odmenu 8300 eur. (brn)

NOVÉ MESTO
Kvôli novému parkovisku muselo
nedávno padnúť za obeť množstvo
stromov na Račianskej ulici, v oblasti
známej ako Gaštanový hájik. Niekto-
ré stromy boli vyrúbané protiprávne.
O výrub požiadal príslušný obvodný
úrad v Bratislave.
Obyvatelia domov na Račianskej ulici
86 a 88 mali dlhé roky pred bytovým
domom zeleň v podobe stromov a krí-
kov. Chránila ich pred hlukom ulice,
železnice, električky, prachom i vetrom.
Prírodnej ochrane je však koniec, a to
vraj kvôli plánovanej výstavbe súkrom-
ného parkoviska. Obyvatelia tak zo dňa
na deň prišli o dvadsaťpäť zdravých
stromov lipy malolistej, borovice čier-
nej a platanu. Ich vek bol minimálne
tridsaťpäť rokov. Zostali len štyri boro-
vice, jedna lipa a jeden krík. Vyrúbaný
vraj nebol ani jeden náletový strom. 
Podľa obyvateľov sa o priestor so zele-
ňou mestská časť nedokázala starať,
robili to preto samotní obyvatelia. Nikto
im navyše nepomohol ani pri odstraňo-
vaní kalamitného dreva na začiatku
roka. „Je hanba, že obyvatelia Nového
Mesta musia neustále ustupovať cudzím
obyvateľom, ich podnikateľským záme-
rom a autám,“ píšu nešťastní obyvatelia. 
Na obvodnom úrade nám potvrdili, že
úrad ako vlastník nehnuteľnosti skutoč-
ne požiadal v roku 2008 o výrub stro-
mov po dendrologickom posudku na
dreviny. Dôvodom boli opakujúce sa
upozornenia miestneho úradu, že
obvodný úrad sa o pozemok a zeleň

nestará. Mestská časť vraj hrozila sank-
ciami a pokutami. Povolenie na výrub
dostal obvodný úrad v roku 2009.
Správca mal v úmysle tento pozemok
využívať ako parkovisko. Je pritom
zaujímavé, že neďaleko pozemku je
takmer prázdne asfaltové parkovisko.
Obvodný úrad od tohto úmyslu v tom
istom roku upustil a vypísal osobitné
ponukové konanie, ktoré bolo ukončené
kúpnou zmluvou schválenou minister-
stvom vnútra i financií v prospech tretej
osoby. 
Novomestská samospráva, ktorá výrub
povoľovala, tvrdí, že podľa posudku sa
mal výrub týkať 43 stromov a jednej
kríkovej skupiny. V riadnom konaní
miestny úrad povolil výrub 28 stromov,

z ktorých 17 boli náletové dreviny. „V
prípade jedenástich stromov výrub
nebol povolený, pretože nespĺňajú pod-
mienky na vydanie súhlasu. Majú men-
šie obvody, ako povoľuje legislatíva,“
uviedli z miestneho úradu. Konštatoval
ďalej, že výrub ďalšej lipy a troch boro-
víc, na ktoré sa žiadosť o výrub tiež
vzťahovala, miestny úrad zamietol, pre-
tože stromy nie sú v priamom styku s
výstavbou. Miestny úrad dal podmien-
ku, že žiadateľ v rámci náhradnej
výsadby vysadí 35 odrastených stro-
mov a zaplatí finančnú náhradu 7500
eur, ktorá sa v zmysle zákona môže
použiť len na údržbu drevín vo verejnej
zeleni. Robert Lattacher

FOTO - autor

Zdravé stromy v Gaštanovom hájiku

museli záhadne ustúpiť parkovisku

Devínskej Novej

Vsi a Rači dali

budovy úradov
BRATISLAVA
Rača a Devínska Nová Ves dostanú
od mesta bezplatne budovy miest-
nych úradov spolu s priľahlými
pozemkami. 
Už skôr ich dostali Ružinov, Podunaj-
ské Biskupice, Nové Mesto, Rača,
Dúbravka, Rusovce a Čunovo. Súhla-
sili s tým poslanci mestského zastupi-
teľstva s tým, že síce ide o majetok
hlavného mesta, no miestne samo-
správy ho potrebujú na výkon svojich
funkcií. Už v októbri mestskí poslan-
ci schválili prevod niektorých budov
materských a základných škôl vrátane
pozemkov, na ktorých stoja. 
Získanie budov znamená, že samosprá-
vy sa dostali k majetku, o ktorý sa síce
starali aj doteraz, ale v skutočnosti im
nepatril. (brn)

Podunajské

Biskupice chcú

rekreačnú zónu
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Podunajské Biskupice obstarávajú
urbanistickú štúdiu zóny Lieskovec -
Ketelec. Cieľom je overiť si ďalšie
možnosti hĺbkovej ťažby štrku,
vytvorenia vodnej plochy v tejto
lokalite a jej ďalšie využitie po ukon-
čení ťažby.
Urbanistickú štúdiu zóny Lieskovec -
Ketelec verejne prerokujú na miest-
nom úrade v Podunajských Biskupi-
ciach 10. novembra 2010. Štúdia priná-
ša zámer rozšírenia ťažby štrku až do
hĺbky štyridsať metrov. Následne sa
má vytvoriť nová vodná plocha otvore-
ním podzemnej hladiny vody. 
Štúdia vo variantoch ráta s ďalším
využitím územia po ukončení ťažby
štrkov. Je tu možné napríklad vytvoriť
krajinno-rekreačný park Lieskovec -
Ketelec alebo rekreačný rybolovný či
golfový areál. Možný je aj areál
rekreačnej cyklistiky a cykloturistiky.
Nie je vylúčená ani možnosť agroturis-
tiky, chovu koní a rozvoja rekreačného
jazdectva. (rob)

Vajnory majú

štúdiu o lokalite 

Rybničná ulica
VAJNORY
Mestská časť Vajnory má urbanis-
tickú štúdiu pod názvom Komplex
občianskej vybavenosti Vajnory -
Rybničná ulica. Miestna samosprá-
va preto pripravila jej verejné prero-
kovanie.
To je naplánované na pondelok 29.
novembra 2010 v Kultúrnom stredis-
ku na Baničovej ulici vo Vajnoroch.
Vzhľadom na to, že územie Rybnič-
nej ulice sa stáva centrálnym kontakt-
ným územím medzi investičnými
projektmi Cepit a Nové Vajnory, štú-
dia preveruje možnosti využitia úze-
mia pre občiansku vybavenosť celo-
mestského a nadmestského významu,
riešenia dopravy a technickej infra-
štruktúry. 
Cieľom je vznik novej kvalitnej lokali-
ty určenej na občiansku vybavenosť a
rekreáciu. (rob)

Zariadenie Gaudeamus - zariadenie komu-
nitnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici v
Bratislave navštívilo Jej Veličenstvo nórska
kráľovná Sonja spolu s manželkou prezi-
denta SR Silviou Gašparovičovou. Vzácnu
návštevu privítali predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo a pod-
predsedníčka BSK Gabriella Németh.
Hydroterapeutické centrum, ktoré je v
pôsobnosti BSK, je zamerané na vodnú
rehabilitáciu mentálne i telesne postihnu-
tých a je otvorené aj verejnosti. Tento pro-
jekt bol financovaný z grantov z Islandu,
Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho
finančného mechanizmu.
Počas návštevy sa poprechádzali zariade-
ním cez dielne, kde mohli vidieť žiakov
priamo pri práci. Pripravené boli aj ukáž-
ky rôznych prác, napríklad paličkovaná
krajka, maľovanie na hodváb, hrnčiarstvo
či drôtené výrobky. Kráľovná Sonja aj
prezidentova manželka Silvia Gašparovi-
čová si prezreli detské práce a s niektorý-
mi diskutovali napríklad aj o technike
vyrábaného diela. „V tomto zariadení ide
o to, aby naši klienti, naše deti, mohli
byť plnohodnotne, pokiaľ im to zdra-
votný stav umožní, zapojení do spoloč-
nosti,“ povedal P. Frešo nórskej kráľovnej
počas prehliadky zariadenia. Zároveň
poďakoval za finančný príspevok od
Nórov, ktorý kraju podľa župana veľmi
pomáha, pretože podporuje filozofiu,
ktorú kraj má - a to, že ľudia by nemali
byť kvôli svojmu postihnutiu vylúčení zo
spoločnosti. Kráľovná ocenila projekt,
poďakovala za prácu, a zároveň zaželala,
aby mohli ľudia využívať zariadenie ešte
veľmi dlho a aby rovnako dlho ľuďom
pomáhalo.
Z dielní sa delegácia presunula k bazénom,
pričom sa zastavila aj pri malom terapeutic-

kom bazéne. Pri veľkom bazéne sa krátko
pozhovárali s členmi paralympijského
národného tímu. Na záver sa kráľovná aj
pani Gašparovičová podpísali do pamätnej
knihy. Nadšenie a poďakovanie vyjadril aj
riaditeľ zariadenia Štefan Tvarožek, ktorý
vníma návštevu kráľovnej aj ako hlbší
zmysel. „Peniaze sú fantastická vec, ale
to, že nás osobne navštívila nórska krá-
ľovná, vnímam ako prejav rešpektu nór-
skych občanov,“ uviedol.
Komplexné centrum hydroterapie je určené
predovšetkým pre telesne či mentálne zne-
výhodnených, ale aj pre širokú verejnosť. V
Gaudeamuse majú klienti zariadení sociál-
nych služieb s ťažkým mentálnym postih-
nutím v kombinácii s telesným postihnutím
k dispozícii tri moderné bazény. K pôvod-
nému trojdráhovému pribudol ďalší šesť-
dráhový 25-metrový plavecký bazén vhod-

ný na kondičné plávanie a podnetový bazén
s rozmermi 3 x 4 m, s vyššou teplotou vody
na hydroterapiu, na rehabilitačné procedú-
ry, aktivity pre klientov s viacnásobným
postihnutím a pre ťažko integrovateľných
klientov.
Hydrocentrum slúži pre klientov: s mentál-
nym postihnutím, s telesným postihnutím, s
viacnásobným postihnutím, s vnútorným
oslabením, s chybným držaním tela, s diag-
nózou autizmus, pre ľudí s poúrazovými
stavmi. Komplexné centrum hydroterapie
je otvorené pre širokú verejnosť a rovnako
bude slúžiť aj na športovú prípravu sloven-
ských talentov v plávaní.
Komplexné centrum hydroterapie sa začalo
budovať v septembri 2009. Celá budova je
riešená ako bezbariérová. Výstavba bola
ukončená v máji t. r. Celkové náklady na
projekt predstavujú takmer 2,2 mil. eur.

Zariadenie Gaudeamus navštívila

nórska kráľovná Sonja

Župan Pavol Frešo poďakoval nórskej kráľovnej za finančný príspevok, ktorý kraju
veľmi pomohol.
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Giamo je najmä pre mäsožravcov
V obytnom komplexe Rozadol sme
už dávnejšie objavili reštauráciu
GIAMO Pizza&Pasta Steak House.
Viackrát sme ju chceli navštíviť,
vždy sme však mali smolu - nemali
voľný stôl. Tak sme využili, že väčši-
na Bratislavčanov odcestovala na
Všetkých svätých von z mesta a
navštívil sme Giamo.
Reštaurácia má výklad do Trenčianskej
ulice aj do vnútrobloku, odkiaľ je aj
vchod. Interiér je zariadený moderne,
hneď pri vchode je barový pult z červe-
ného sklobetónu, uprostred je otvorená
kuchyňa - nahliadnuť do nej však
možno iba pri ceste na toaletu. Napriek
tomu, že sa tu varí aj konzumuje prak-
ticky v tom istom priestore, zákazník
nie je vystavený vôňam a pachom
kuchyne. 
Giamo má pomerne jednoduchú ponu-
ku jedál - dva druhy polievky a na via-
cero spôsobov kurací steak, hovädzí
steak, bravčové medajlónky z panenky,
hovädzí špíz, T-bone steak a tuniakový
steak, cestoviny, rizoto, pizzu. Paradaj-
ková polievka so syrom (1,96 €) bola
síce z drvených paradajok, bola však
trochu redšia, ale dobre korenená.
Škoda, že v nej bola strúhaná tehla

eidamového typu - syr sa roztopil a
podľa očakávania nalepil na lyžicu.
Práve preto Taliani podávajú paradaj-
kovú s parmezánom.
Ako hlavné jedlo sme si dali Kurací
steak s dubákovou omáčkou (7,93 €)
a opekanými zemiakmi (1,66 €).
Podľa očakávania bol steak z polovi-
ce kuracích pŕs opečených v celku.
Napriek tomu, že išlo o prsia, bol
steak vynikajúco šťavnatý. Dubáková
omáčka bola na prírodno a zbytočne
zahusťovaná škrobom. Vynikajúci bol
aj Hovädzí pfeffer steak (17,89 €) -
prepečený presne podľa želania.
Tatársky biftek (11,92 €) sme dostali
na stôl už namiešaný, na náš vkus tam
bolo priveľa horčice a dostali sme k
nemu málo hrianok.
Neodolali sme špecialite podniku -
Španielskym krevetám v olivovom
oleji s cesnakom a petržlenom (16,56
€) a neoľutovali sme. Bolo to štvrťkila
tepelne spracovaných obrovských kre-
viet a boli vynikajúce. Najmä na cesna-
ku kuchár vôbec nešetril.
Z ponuky štyroch cestovín (spaghetti,

penne, tagliatelle, gnocchi) na osem
spôsobov sme si dali Penne Olio Aglio
(5,28 €). Správne síce má byť Aglio e
Olio (cesnak a olej), boli však veľmi
dobré. Ani tu kuchár cesnakom neše-
tril, akurát sušené paradajky v oleji
sem podľa nášho názoru nepatrili.
Giamo ponúka aj pizzu na 24 spôso-
bov, medzi nimi aj Jablkovú pizzu. My
sme si dali Pizzu Quattro Formaggi
(6,94 €), na ktorej mali byť mozzarella,
gorgonzola, feta, oštiepok. Žiaľ, ten
sme nedokázali identifikovať. Inak
bola pizza veľmi dobrá.
Na záver sme ešte podľahli sladkému
pokušeniu, keď sme si dali tunajšie
Tiramisu (3,29 €). Bolo o niečo krémo-
vejšie ako býva obvykle, v žiadnom
prípade to však nebolo na škodu.
Napriek tomu, že mesto bolo na dušič-
ky poloprázdne, Giamo ani tentoraz ne-
bolo prázdne. Nie je to síce žiadny gas-
tronomický zázrak, ale skôr lepší brati-
slavský štandard. Kiežby takých bolo v
tomto meste viac. 
Naše hodnotenie: ����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Platí, že zriedka príde niečo lepšie
Viete, aký názov na svoju propagáciu
si vybralo mesto Bratislava? Little
Big City - malé veľké mesto. Proti
gustu žiadny dišputát - ja by som
však asi tento názov nevybrala. 
Bratislavu považujem za veľkomesto, aj
keď sa počtom obyvateľov nevyrovná
Viedni či Budapešti. Netrpím komple-
xom menejcennosti a nemyslím si, že v
miliónových mestách sa žije lepšie. Iste
si čitatelia lámu hlavu, kam sa chcem
týmto úvodom asi dostať?
Hneď to vysvetlím. Prekáža mi megalo-
mánia časti obyvateľov Slovenska, ktorí
si myslia, že práve Slovensko je pup-
kom sveta. A na to velikášstvo sa mi
zase tých päť a pol milióna zdá trochu
málo. Ešte stále neviete, čo mám s tými
číslami? Nuž, stále viac ma desí fakt, že
každé štyri roky meníme svoje politické
smerovanie sprava doľava a opačne!
Keby sa navzájom vybíjali iba politici -
čert to ber. Žiaľ, každá garnitúra sa po

zvolení vyznačuje tým, že zlikviduje
armádu odborníkov v štátnej a vo verej-
nej správe. Ešte ani neboli komunálne
voľby, ale z každej strany počúvam, ako
chcú kandidáti bez akejkoľvek samo-
správnej skúsenosti vymeniť podľa
možnosti celý aparát územných úradov. 
A teraz už vysvetlím, prečo som začala
číslami. Myslím si, že na Slovensku
nemáme v zálohe armádu odborníkov
na ekonomiku, kultúru či riadenie veci
verejných. Dvadsaťročná minulosť nás
už naozaj mohla poučiť, že staré nemec-
ké príslovie: Selten kommt was besseres
nah - zriedka príde niečo lepšie - je
pravdivé. Vzhľadom na tzv. tabuľkové
platy v štátnej či vo verejnej správe
(rozumej mizerné) aj tak spôsobili odlev
tých najlepších do zahraničia alebo do
súkromnej sféry. Ak ešte zneistíme aj

ten zvyšok odborníkov, ktorý zostal,
budeme vždy konfrontovaní s kauzami
a nutnosťou platenia za tzv. „balíčky“. 
Zdôrazňujem pritom, že mi figu borovú
záleží na tom, či ma poškodzujú nedo-
statočne kvalifikovaní, naivní či prešpe-
kulovaní politici alebo úradníci. Zaují-
ma ma však veľmi výrazne, dokedy ešte
zvládne tá vyše miliónová armáda
dôchodcov znášať zvyšovanie cien všet-
kého - okrem dôchodkov!
Darmo ma budú dobre platení politici
presviedčať, že inflácia je len pár per-
cent - a to ľuďom vynahradí zvýšenie
dávok o nejaké dve až päť eurá! Na
vysokej škole som mala predmet štatis-
tika. Viem, že sa ňou dokáže vysvetliť
skoro všetko. Záleží na tom, čo všetko
započítam do inflácie: cenu lokomotívy
aj rožka. Lokomotívu si nikto nekúpi,
zato nejaký ten rožok každý deň! Voľby
sa blížia, nespite.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Vedome šliapu

po dejinách

Bratislavy
LIST ČITATEĽA
Nie je to až tak dávno, čo sa v parčí-
ku na Vajanského nábreží neďaleko
SNM objavila socha Víla Tinka,
podobizeň desaťročného dievčatka,
ktorého život náhle ukončila smrť.
Je mi ho naozaj ľúto a pozostalým
vyjadrujem úprimnú sústrasť, no
zároveň nemôžem skryť svoje hlbo-
ké rozhorčenie nad gýčovým a
nevkusným danajským darom
nášmu mestu. 
Sochy tohto charakteru patria na cinto-
rín, kde môžu adekvátne „zdobiť“
svoje hroby. Keby sme každému tra-
gicky zosnulému Bratislavčanovi po-
stavili v meste pomník, čoskoro by
sme sa vzhľadom na ich počet nemali
kam pohnúť. Je smutné, že príbuzní na
to nemyslia, keďže takýto dar mesto
taktne „nemôže odmietnuť“. Podobne
je to aj s ďalšími zbytočnými - a iste
nie lacnými - sochárskymi výtvormi
skvelých „umelcov“, ktoré neplnia
žiadnu estetickú funkciu. 
Nesmieme tu zabudnúť na skutočne
„hodnotnú“ Mýtickú loď postavenú
pred ešte „hodnotnejším“ River Par-
kom či na mestskú časť Devín - dnes
už vlastne len smetisko a skládku rôz-
nych pamätníkov nulovej výpovednej
hodnoty a odstrašujúcej podoby. Sku-
točne cenné pamätníky z minulosti sa
však pomaly, ale isto vytrácajú z ulíc.
Vráti sa vôbec niekedy súsošie sv. Flo-
riána na svoje miesto pred Blumentál-
sky kostol? 
Rovnako ako pamiatky si nevážime ani
osobnosti, ktoré vykonali záslužné
činy pre naše mesto. Ulice a námestia
pomenúvame rozličnými rastlinami,
planétami a všetkým, čo nám len
napadne. Kde však má svoju ulicu
alebo námestie Tivadar Ortvay, Oví-
dius Faust či Mária Terézia? 
Prečo je po J. W. Kempelenovi pome-
novaná ulica v Karlovej Vsi, keď sa
narodil v dome na rohu dnešnej Dunaj-
skej a Klemensovej (kedysi Kempele-
novej) ulice? Kedy sa dočká Alfréd
Piffl, spoluzáchranca Bratislavského
hradu a človek, ktorý zdokumentoval
veľa pamiatok v meste, primeraného
pamätníka? Takýchto zvratov a preja-
vov nevďačnosti je v Bratislave nepre-
berné množstvo.
Do „krásneho“ koloritu mesta sa ešte
pridávajú rôzni mudrlanti, ktorí vedo-
me šliapu po jeho dejinách. Vyhlasu-
jú, že korunovačné mesto nemá žiad-
nu históriu, navrhujú v historickom
centre stavať otrasné sochárske i
architektonické diela a ničenie cennej
zelene. Nedávno sme si mohli naprí-
klad prečítať, že Schöner Náci pred-
stavuje podivuhodnú postavičku, od
ktorej sa ľudia odvracali. Podobné lži
tvrdí iba prisťahovalec z Hornej Dol-
nej, ktorý naše mesto zavrhuje a zotr-
váva tu len kvôli primeranému zárob-
ku.
Slušným a rozumným ľuďom, ktorí sa
prisťahujú do hlavného mesta kvôli
práci či štúdiu nemôžem nič vyčítať.
Chcem však súčasne podotknúť, že tí,
ktorí majú Bratislavu radi len kvôli jej
trhu práce a ponuke štúdia, no zároveň
na ňu nadávajú a tvrdia, že nemá žiad-
nu históriu, sú len obyčajní pokryteckí
malomeštiacki obmedzenci, ktorým
chýba objektívny úsudok. 

Patrik Baxa, Bratislava

Deda netrápilo,

že vnuk robí

neporiadok
LIST ČITATEĽA
Nedávno som prechádzal okolo
školy na Červenom kríži a videl som,
ako pri jednom zo zaparkovaných
áut stoja školák a vedľa neho prav-
depodobne jeho dedo.
Keďže chlapec práve dojedal akýsi
koláč, dedo zrejme radšej čakal, kým
neskončí, aby mu nezašpinil interiér
jeho Fabie. Popoludňajšia idylka sa
skončila v momente, keď chlapcovi
zostal v ruke iba papier. Absolútne bez
akéhokoľvek pokusu nájsť smetný kôš
(bol, mimochodom, asi tri kroky za
nimi) pustil chlapec papier na zem,
ruky si poutieral o seba a nasadol do
auta. Dedo s bohorovným pokojom
všetko odsledoval, zatvoril dvere za
novodobým pánom veľkomožným a
dvojica ufujazdila od školy.
Niekoľkí z nás, ktorí sme akurát pre-
chádzali okolo, sme sa len na seba
pozreli, pokrčili plecami a každému z
nás zrejme napadlo, čo asi vyrastie z
malého ignoranta a kedy sa zbláznil
jeho dedo, ktorému slová ako slušnosť,
poriadok, čistota nehovoria vôbec nič.

Matej Novák, Staré Mesto 

Na cyklistov

dobré slovo 

asi nezaberá
LIST ČITATEĽA
Chodníky z Partizánskej lúky a v
okolí Železnej studienky sú síce
pekné, ale niekedy sa z prechádzky
po nich vraciam vynervovanejší, než
keď tam odchádzam. Dôvodom sú
cyklisti.
Kým v dolnej časti tejto oddychovej
zóny sa ešte ako-tak držia na ceste
(svoje robí aj pristavené auto mestskej
polície), od Železnej studienky vyššie
sa menia na totálnych ignorantov a
namiesto jazdenia po ceste si to prášia
po chodníčkoch pre peších. 
Viem pochopiť, keď po ňom jazdí
dieťa s rodičom, tiež by som sa cítil
bezpečnejšie tu než na ceste, ale
pohľad na mladého či starého prete-
kára, ktorý si arogantnou jazdou
vynucuje, aby sme sa mu všetci vyhli
(ideálne by bolo, keby sme poskákali
do potoka alebo jazierka), ma privá-
dza do zúrivosti.
Neviem, či som málo tolerantný (na
druhej strane mi však vôbec nepreká-
žajú psy, takže až také zlé to asi nebu-
de), alebo je to mojím vyšším vekom
(aj keď okolo päťdesiatky by to tiež
nemalo byť až také hrozné), ale začí-
nam mať pocit, že čoskoro tam dôjde
k násiliu. 
Dopredu preto upozorňujem všetkých
blbcov, ktorí ignorujú cyklistické chod-
níky na ceste a budú jazdiť po lesných
chodníkov, že im tam vysypem pár pri-
pínačiek, prípadne im uštedrím taký
bodyček, že skončia na dne jazera
alebo nejakého potoka.
Osobitne na to upozorňujem približne
štyridsaťpäťročného muža, ktorý tam
zvykne jazdiť každú nedeľu predpolud-
ním. Keďže v jeho prípade už nepomá-
ha naozaj nič, od dobrého slova až po
nadávku, sľubujem mu, že najbližšie už
nesiahnem po slovnej zbrani, ale rovno
po nejakom hrubom, ale naozaj hrubom
konári. Ondrej Seman, Bratislava

So Svätomartinským vínom rastie chuť

11. 11. od 11 hod. v Bratislave 
v Starej tržnici (Nám. SNP)

Svätomartinský košt

Slávnostné otvorenie prvej fľaše o 11.00 hod.

Voľná ochutnávka päťdesiatich mladých 
svätomartinských vín od moravských vinárstiev, 
cena vrátane degustačného pohára 4 eurá.

Vystúpenie cimbalovej muziky Jasénka, 
moderuje Noro Meszároš.

Predpokladané ukončenie o 18.00 hod.

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

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

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

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

Najlepšia voľba

Elektricky ovládané okná
a spätné zrkadlá

Klimatizácia, diaľkové ovládanie
centrálneho zamykania a alarm

Rádio s CD, mp3, USB
a lakťová opierka

Šesť airbagov
+ aktívne opierky hlavy

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

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

a cenovým zvýhodnením až 2 289 €

teraz iba za  11 111 €!

Made in
SlovaKIA www.kia.sk

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

Dynamické 

križovatky

majú pravidlá
BRATISLAVA
Dynamicky riadené križovatky v
hlavnom meste začali pribúdať
najmä v okrajových častiach.
Mnohí vodiči však nevedia, ktoré
zásady treba pri ich prejazde reš-
pektovať.
V súvislosti s dynamicky riadenou kri-
žovatkou sa občas stane, že vodič zasta-
ví pred semaforom príliš ďaleko alebo
sa v kolóne oneskorí a medzi autami
vznikne veľká medzera. V prvom prípa-
de dynamické riadenie auto nezaregi-
struje a ponechá mu červenú. V druhom
prípade veľmi veľkú medzeru medzi
autami vyhodnotí ako signál na prepnu-
tie zo zelenej na červenú a uprednostní
jazdu áut v inom smere.
Podľa informácií z oddelenia dopravné-
ho plánovania magistrátu sú tieto križo-
vatky riadené aktuálnou dopravnou
situáciou pomocou detektorov, ktoré
registrujú príjazd vozidla v konkrétnom
jazdnom pruhu s následnou okamžitou
úpravou riadenia, napríklad ukončením
zelenej v jednom smere a zapnutím
zelenej v inom smere. Opakom dyna-
mického riadenia je riadenie pomocou
pevných signálnych plánov, v ktorých
sú dĺžky zelených a ich poradie spína-
nia, nastavené vopred.
Dynamicky riadené križovatky, je ich
66, sa nachádzajú väčšinou v okrajo-
vých lokalitách Petržalky, Karlovej Vsi,
Dúbravky, Lamača, Podunajských Bis-
kupíc. Detektory na dynamicky riade-
ných križovatkách môžu byť slučkové,
zabudované do povrchovej vrstvy
vozovky alebo optické, ktoré sú osade-
né na stĺpoch a tzv. výložníkoch sema-
forov. V súčasnosti sa najviac používajú
slučkové založené na indukčnom prin-
cípe registrovania prejazdu vozidla.
Poloha slučkových detektorov pred stop
čiarou môže byť rôzna, od niekoľkých
metrov po tridsať. Preto je podľa pra-
covníkov oddelenia dôležité, aby vodiči
zastavovali vozidlá tesne pred stop čia-
rou, inak ich slučka nezachytí a nedosta-
nú svoju zelenú. Taká situácia môže
vzniknúť napríklad v ľavom odbočení z
Gagarinovej na diaľnicu D1. 
Pri vzdialenejších detektoroch je dôle-
žité zachovať jazdu v pruhoch - ak
vozidlo obíde slučku po vedľajšom
pruhu, zelenú nedostane. Na uliciach s
električkovou traťou sa dynamické ria-
denie vybraných križovatiek upravuje
na zaistenie preferencie električiek
pred ostatnou dopravou. Preferenčné
riadenie sa skúša na niekoľkých križo-
vatkách v Karlovej Vsi a v Dúbravke.
Hlavnými zásadami jazdy cez dyna-
micky riadené križovatky je, aby vodič
zastavil tesne pred stop čiarou, pri
jazde na zelenú nerobil medzi vozidla-
mi veľký odstup a v radiacom priesto-
re križovatky zachoval jazdu v pru-
hoch. (rob, brn)

Fontány skončili

tohtoročnú 

prevádzku
BRATISLAVA
Bratislavské fontány postupne pre-
chádzajú na zimný režim. Od 18.
októbra 2010 ich správca, Mestský
investor pamiatkovej obnovy Pa-
ming, postupne odpája od prevádzky.
Posledné prišli na rad Rolandova a
Ganymedova fontána.
„Celkovo sa v Bratislave nachádza viac
ako 130 fontán. Mnohé patria do správy
mestských častí, hotelov či iných firiem.
Paming spravuje 40 fontán, 11 pitných
fontánok a tri studne. V tomto roku ich
bolo v prevádzke 36. Štyri fontány sú
nefunkčné, ich opätovná prevádzka si
vyžaduje rekonštrukciu stavebnej aj
technologickej časti. Ide o fontány na
Nám. slobody, na Nám. M. Benku, na
Uránovej ulici a na Borskej ulici,“ infor-
movala hovorkyňa primátora Beatrice
Hudáková-Szabóová. 
Podľa jej slov ročné náklady na
prevádzku a údržbu fontán v Bratislave
sú 149 400 eur. „Na jar sa prehliadali
elektrické zariadenia fontán s vyhotove-
ním revíznych správ, montovali sa čer-
padlá, podľa potreby sa vymieňali tes-
nenia, ventily. Prípadne sa upravil aj
vonkajší vzhľad fontán - nové hydro-
izolačné nátery bazénov, očistili sa a
zakonzervovali kamenné časti fontán.
Väčšie opravy si vyžiadala Ganymedo-
va fontána, ktorá bola kompletne očiste-
ná a zakonzervovaná vrátane plastík;
opravovala sa tzv. Cikacia fontána na
nádvorí Uršulínskej ulice a na fontáne
Žena s krčahom na Františkánskom
nám bola kompletne vymenená elektro-
inštalácia. Pamiatkovou obnovou prešla
aj fontána Lev s erbom na Námestí
SNP,“ dodala hovorkyňa. (brn)

Petržalské 

terasy začnú

konečne riešiť
PETRŽALKA
Problém vlastníckych vzťahov nie-
ktorých terás v Petržalke sa bude rie-
šiť. Dohodli sa na tom poslanci na
mestskom zastupiteľstve.
Poslanci už požiadali primátora Andreja
Ďurkovského, aby otvoril riešenie tohto
problému, ktorý vznikol v minulosti,
keď sa terasy nepredávali spolu s bytmi
a doteraz nie je jasné, komu patria a kto
je zodpovedný za ich technický stav.
Ten je pritom v niektorých prípadoch
doslova alarmujúci a nielenže môže na
nich dochádzať, ale už aj dochádza k
zraneniam občanov.
Pochôdzne terasy staré niekedy aj
tridsať rokov plnia funkcie, ako sú
prístupy do domov, obchodov, ale
bývajú aj strechami garáži, nebyto-
vých priestorov a skladov. Ich rekon-
štrukciu zatiaľ robila miestna samo-
správa, tá však nemá dostatok finan-
cií na komplexné opravy. (brn)

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

NOVÉ MESTO
Národný ústav srdcovo-cievnych
chorôb (NÚSCH) pripravuje výstav-
bu nového detského kardiocentra.
Malo by vyrásť v areáli Pod Krás-
nou hôrkou nad sídliskom Kramáre.
Nové detské kardiocentrum je integro-
vané do existujúcej budovy NÚSCH
formou dostavby druhého lôžkového
bloku. Objekt kardiocentra má mať
šesť poschodí a poskytne komplexnú
ambulantnú a ústavnú diagnostickú a
liečebnú starostlivosť pre deti všetkých
vekových kategórií (aj pre novoroden-
cov) s vrodenými alebo získanými cho-
robami srdca a ciev.

Výstavba by sa mala začať v marci
2011, s ukončením prístavby sa ráta v
septembri 2013. Celkové predpoklada-
né náklady sú 1 317 900 000 eur. 
V novej budove detského kardiocentra
sa ráta s ambulanciami, lôžkovým
oddelením, administratívnou časťou,
operačnými sálami, ale aj s hotelovou
časťou. Na prvom poschodí majú byť
vyšetrovne, ambulancie, na druhom
zas lôžkové oddelenia. Na treťom pod-
laží umiestnia zväčša administratívu,
pretože táto časť bude úrovňovo prepo-
jená na vstupnú halu, riaditeľstvo a
oddelenia NÚSCH. Má tu byť aj
ambulantná časť, urgentný príjem,

kuchyňa s reštauráciou a bufet s predaj-
ňou. Na štvrtom nadzemnom podlaží
by mali byť umiestnené operačné sály.
Toto podlažie má možnosť úrovňové-
ho napojenia na existujúce oddelenia
funkčnej diagnostiky, rádiodiagnostiky
a invazívnej kardiológie. 
V ľavom krídle bude možnosť ubyto-
vania rodičov v dvojposteľových
izbách s kapacitou 18 postelí. Každá
izba má mať samostatné sociálne
zariadenie. Na piatom poschodí sa
ráta s banketovými reprezentačnými
priestormi, knižnicou a pod. V pod-
kroví by malo sídliť technické záze-
mie budovy. (rob)

Nové detské kardiocentrum v areáli

Pod Krásnou hôrkou bude aj hotelom
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STARÉ MESTO
NA BELOPOTOCKÉHO ULICI ne-
známy páchateľ ukradol vozidlo zn.
BMW 745, čiernej metalízy. Vo vozidle
sa navyše nachádzali osobné doklady,
1500 eur, 500 českých korún, cédečka,
kľúče, slnečné okuliare, športové tretry,
vzpieračské topánky, vzpieračský opa-
sok, hodinky, bežecký vak s olympij-
ským znakom a parfum, čím bola kráde-
žou spôsobená škoda 3690 eur. Vozidlo
neskôr našli na Povrazníckej ulici,
nepoškodené, uzamknuté, chýbali však
eurá a vak so športovým oblečením.
NA PREDSTANIČNOM NÁMESTÍ
sa 33-ročný Bratislavčan dopustil
výtržníctva. Večer bezdôvodne napadol
rovnako starú Bratislavčanku. Pristúpil
k nej, vykrútil jej ruku a päsťou udrel do
tváre, čím jej spôsobil zlomeninu nosa.
NA SASINKOVEJ ULICI zadržali
Slovinca a obvinili ho zo zločinu nedo-
volenej výroby omamných a psycho-
tropných látok, jedov alebo prekurzo-
rov, ich držania a obchodovania s nimi.
Slovinca prichytili, keď mal u seba he-
roín s prímesou kofeínu a paracetamolu,
pričom množstvo zodpovedalo najme-
nej 400 jednorazovým dávkam drogy.
PRI SUCHOM MLYNE zmizlo auto,
ktoré patrí v poslednom období k naj-
viac kradnutým. Spred domu odcudzili
Porsche Cayenne turbo, čiernej metalí-
zy. Krádežou spôsobili jeho majiteľovi
škodu 57 585 eur.
NA RYBNOM NÁMESTÍ dvadsať-
deväťročný Kosovčan Jasmín B. po
slovnom konflikte fyzicky napadol
biletára a opakovane sa mu vyhrážal
zabitím. Spôsobil mu reznú ranu s pri-
bližne desaťdňovým liečením. Jeho
komplic, dvadsaťpäťročný Janík N.,
zase spôsobil bodno-rezné poranenie
návštevníkovi podniku. U druhého
muža policajti navyše zaistili podozri-
vý materiál. Výsledky predbežnej ex-
pertízy preukázali, že išlo o heroín s
prímesou kofeínu a paracetamolu. Pr-
vému mužovi, vyšetrovanému z preči-
nu výtržníctva, hrozí trest odňatia slo-
body až na 2 roky, druhému zo zloči-
nu ublíženia na zdraví a zločinu nedo-
volenej výroby omamných a psycho-
tropných látok na 5 až 12 rokov.

PETRŽALKA
NA FEDINOVEJ ULICI pomáhal
mladý muž mamičke s kočiarom nastu-
povať do autobusu. Pritom si však ne-
všimol, že dvaja asi pätnásťroční
chlapci, ktorí sa tvárili, že mu chcú po-
môcť, sa medzitým zaoberali obsahom
vreciek jeho rozopnutého kabáta. Vy-
tiahli mu z neho peňaženku, v ktorej
mal okrem osobných dokladov, rôz-
nych potvrdeniek, ekektričenky a kre-
ditných kariet aj približne 150 eur. Muž
si krádež všimol ešte v autobuse, keď
sa však o približne desať minút vrátil
na miesto činu, po oboch mladých zlo-
dejov už nebolo ani stopy. (sb, mm)

Brucho Puškina 

vraj bolo veľmi

zaujímavé
V skupinkách sme chodili na Hrad,
do amfiteátra na premietanie filmov
(vtedy sovietskych), na Čaj o piatej
do Reduty, Carltonu, do Horského
parku, na túry na Devín, Pajštún, na
Železnú studienku. 
Pri „živej hudbe“ sme tancovali v Slo-
venskej pivnici na Dunajskej, v La palo-
me na Mariánskej, v Umeleckej záhrade
pri Starom moste. Posedenia pri káve sa
konali v Metropolke, Luxore, v espresse
Tulipán, u Malého Muka, všade tam,
kde nám to finančne vyhovovalo. 
Naše radovánky načas prerušil akade-
mický týždeň. Museli sme sa sústrediť
na opakovanie a dopĺňanie si učiva z
maturitných predmetov, ktorých bolo
päť (medzi nimi aj ruský jazyk). Po
týždni nasledovala skúšky dospelosti.
Počas nich sme smeli byť v miestnosti
ako pozorovateľky a sledovať odpovede
skúšaných spolužiačok.
Vtedy sa stala aj táto príhoda: Keď z
ruštiny odpovedala Vlasta Z. na tému
Život a dielo A. S. Puškina, bez roz-
mýšľania spustila „Živót Púškina byl
óčiň interesantnyj“, v preklade Brucho
Puškina bolo veľmi zaujímavé. My
sme stŕpli, iba ruštinárka sa rozosmia-
la, až jej slzy tiekli po tvári. Vlasta v
prvom momente nechápala, čo strelila,
ani reakciu profesorky, no vzápätí sa
vzchopila a vysypala zo seba všetko,
čo vedela, bez ďalšieho zakopnutia. Po
strastiplných troch dňoch celá IV. A
skúšky dospelosti zložila.
Tak som skončila aj ja, ale nie na dos-
kách, ktoré znamenajú svet, ale na
tých, ktoré znamenajú výchovu a
vzdelávanie zverených žiakov. Som
učiteľkou. Prvé absolventky Pedago-
gickej školy na Dunajskej ulici číslo
33 sa rozpŕchli ako škorce zo zrelej
záhrady, keď na nich zatlieskate. Ony
sa však opäť vrátia na strom, ale diev-
čatá zo IV. A sa už nikdy nevrátili. Čo
dodať na záver? Vari iba toľko, že
neviem, či sa Bratislava môže
pochváliť ešte jednou takou ulicou,
ako bola naša Dunajská, kde vyrasta-
li mnohí kultúrni a politickí dejatelia.
Je ich celá plejáda. Na samý koniec sa
dovoľujem zaradiť aj ja učiteľka z
Dunajskej ulice.

Helena Kloudová-Jonášová
Učiteľka z Dunajskej ulice (2010)

KONIEC

Vandali na Cintoríne pri Kozej bráne
V stredoveku sa sformoval definitív-
ny kresťanský kalendár. Vo vzdela-
ných kruhoch sa síce ešte aj v 18. sto-
ročí používalo datovanie dôležitých
dokumentov podľa klasického antic-
kého kalendára, ale široké vrstvy už
používali dnešný kalendár. 
Niektorým robilo problém zapamätať
si dátum v tvare deň-mesiac-rok, ľah-
šie si zapamätali udalosť v súvislosti s
menom svätca, ktorému bol deň zasvä-
tený. Preto sa cirkev od pradávna sna-
žila spájať mená svätých s pevnými
dátumami. A ľudia si ľahšie zapamäta-
li, že čosi sa stalo na svätého Juraja, že
niekto má narodeniny na Jakuba, že
jarmok sa koná na Šimona a Júdu, že
slúžky sa menia na Žofiu, že deň svä-
tých apoštolov Petra a Pavla je posled-
ným dňom školského roku, že sa bude
tancovať na Annu, že prvý sneh oby-
čajne (u nás) padá na Martina. 
Dní v roku však bolo len 365 a svätcov
poznala cirkev oveľa viac. Preto je je-
den a ten istý deň zasvätený aj viace-
rým svätým, pričom oslavovanie prí-
slušného svätého v „jeho“ deň je vecou
regiónu, diecézy či krajiny, kde je onen
svätec (či svätica) populárny. 
Ani to však nestačilo. Aby sa na žiad-
neho svätého v roku nezabúdalo, ale
najmä aby bol v kalendári aj deň, keď
si veriaci kresťania môžu spomenúť aj
na neznámych svätých, určila cirkev
sviatočný deň Všetkých svätých. A aby
nevyšli naprázdno ani duše zosnulých,
ktorí sa síce svätcami oficiálne nestali,
pridali za deň Všetkých svätých ešte aj
deň nespočetného množstva duší,
ľudovo „Dušičiek“. V modernom
kalendári (nemusí byť kresťanský) sa
tento deň, 2. november, stal dňom spo-
mienky na zosnulých.
V týchto dňoch občania viac ako ino-
kedy navštevujú cintoríny. Návštevní-
kov jedného z najstarších v Bratislave
zachovaných cintorínov čakal tohto
roku šok. Cintorín pri Kozej bráne (na
Šulekovej ulici, založený roku 1783)
vytváral dojem, akoby sa ním prehnala
veterná smršť alebo cunami. Náhrobné
pomníky dávnych generácií obyvate-
ľov nášho mesta, ktoré pretrvali dve
svetové vojny aj násilné „upratovanie“
komunistickej správy cintorínov, sú
pováľané, znehodnotené, polámané,
rozbité. Banda vandalov - musela to
byť banda, lebo jednotlivec by nedoká-
zal zhodiť také obrovské bloky kameňa
- narobila na cintoríne nevyčísliteľnú
škodu. 
Neurobila zle pochovaným mŕtvym,
tým je to už jedno. Spôsobila výdavky
pozostalým, ktorí si teraz musia dať

hroby do poriadku. Pozostalí mnohých
pochovaných v 19. a v prvej polovici
20. storočia tu však už nežijú, nie sú
známi. Zničené sú náhrobné pomníky
tunajších evanjelických kazateľov, uči-
teľov evanjelického lýcea a ľudových
škôl, pamätníky mešťanov, úradníkov,
lekárov, bežných občanov. Zničený je
aj pomník pri hrobe sestry diakonisy,
ktorá sa celý život starala o chorých a o
novorodencov v Evanjelickej nemoc-
nici, aj jej sestry, ktorá celý život učila
na dievčenskom gymnáziu a ktorej
žiačky ešte žijú. 
Skoro všetky zvalené a poškodené
náhrobné pomníky boli považované za
kultúrne pamiatky. Často to boli uni-
kátne až doteraz zachované diela pre-
šporských sochárov a kamenárov z 19.
storočia. Z poškodených hádam naj-
vzácnejší bol náhrobok rodiny Beck so
sochárskou výzdobou. 
Vandali cintorín devastovali niekedy v
priebehu septembra 2010. Nebolo to
prvý raz. Už predtým na cintoríne mizli
kovové reliéfy, vázy, držadlá kamen-
ných dosiek nad kryptami. Zmizla aj
busta skladateľa Jána Levoslava Bellu
od Ladislava Majerského, reliéfny
portrét lekára Dr. Ferdinanda Cellera,
portrét v prvej svetovej vojne padlého
Karla Nitscha. 
Cintorín už raz zažil takú pohromu - asi
pred 40 rokmi. Vtedy niekto pováľal
náhrobné kamene, otváral hrobky, kra-
dol z nich ľudské kosti, najmä lebky.

Vtedajšia Verejná bezpečnosť páchate-
ľov vypátrala. Boli to najmä synčeko-
via z „lepších“ rodín z blízkej vilovej
štvrte. Ich vplyvní otcovia vtedy aféru
ututlali, synčekom sa nič nestalo.
Pohrebná služba, ktorá sa vtedy o cin-
toríny starala, dala väčšinu poškode-
ných náhrobníkov odstrániť. Kto chcel
(a vedel o tom), dal si náhrobný pom-
ník na hrobe svojich zosnulých opra-
viť, znovu postaviť. 
Teraz muselo byť páchateľov viac.
Nemožno si predstaviť, že by ťažký
náhrobný pomník, ktorý stavalo 5 až 6
silných chlapov, zhodil sám jediný
pubertiak. Škoda, že ani jeden z pamät-
níkov nespadol na páchateľa, alebo mu
aspoň nezlomil nohu či ruku. Polícia
by mala ľahšiu prácu pri ich zisťovaní.
Teraz musíme len dúfať, že sa páchate-
ľov podarí zaistiť, že zločin sa neodlo-
ží „ad acta“. Hoci ťažko si možno
predstaviť, ako by páchatelia aj po
usvedčení a odsúdení boli schopní
škodu napraviť. Neboli to náhodou
potomkovia tých, čo demolovali
náhrobníky pred štyridsiatimi rokmi? 
V 60. rokoch zbúrali pri vchode do cin-
torína stojaci historický dom, kde
býval hrobár s rodinou, márnicu, roz-
lúčkovú sieň, aj hospodárske miestnos-
ti. Už desaťročia tam stoja nevzhľadné
unimobunky. Stálo by za to postaviť
tam objekt strážnej služby a budovu
uzatvoreného kolumbária, aká v Brati-
slave dávno chýba. Možno by sa tým
vyriešilo aj stráženie historického cin-
torína. Štefan Holčík

FOTO - autor



HOKEJ
Podobnú výsledkovú mizériu, aká sa
skončila minulý týždeň, si fanúšiko-
via Slovana nepamätajú. Ich mužstvo
prehralo šesť stretnutí za sebou a
všetko zlé ukončila až nedeľňajšia
výhra nad Nitrou.
Dva dni predtým však zverenci Pavla
Hyneka zavŕšili nevydarený poltucet
duelov v Žiline, kde podľahli 1:5. Brati-
slavčania v 7. minúte prehrávali už 0:2 a
hoci neskôr prevzali iniciatívu, gól sa im
nepodarilo streliť. V druhej tretine pri-
dali domáci ďalšie dva góly a záver sa
zmenil na záľahu súbojov a bitiek, ktoré
vyvrcholili množstvom vylúčených na
oboch stranách. 
Osemnásť vylúčených, navyše ďalšie
osobné tresty za hrubosť, pichnutia,
napadnutia zozadu a nešportové správa-
nia dali bodku za zápasom, ktorý slova-
nistom vôbec nevyšiel. Jediným sve-
tlým okamihom bol gól Kapuša v 60.

minúte, čo bol prvý zásah belasých v
troch posledných dueloch!
„Stretnutie sme začali zle, prvá strela
na našu bránku znamenala prvý gól, a
keď sme sa následne dali dvakrát zby-
točne vylúčiť, inkasovali sme druhý
raz. Od toho momentu sme síce chceli
znížiť, ale hrali sme kŕčovito, bez
nápadu, nedarili sa nám kombinácie,
nešlo to ani individuálne. Po prvej pre-
stávke sme sa snažili dať dohromady,
no znovu sme urobili dve individuálne
chyby, ktoré súper potrestal. Posledné
minúty boli zbytočne nervózne, k
takým situáciam by nemalo dochá-
dzať,“ poznamenal asistent trénera
Miroslav Miklošovič.
V posledný októbrový deň privítal Slo-
van Nitru a konečne spoznal, ako chutí
víťazstvo. O výsledku rozhodla prvá
tretina, ktorú domáci vyhrali 3:0. Bela-
sým na získanie tohto vedenia stačilo
trinásť minút a hoci hostia v poslednej

tretine znížili, posledný gól si pripísali
znovu Bratislavčania. Slovan tak opäť
vyhral, keď na víťazstvo čakal od 14.
októbra, keď zdolal reprezentačnú
dvadsiatku.
„Tentoraz sme začali veľmi dobre,
využili sme presilovky a rýchlo sme
strelili góly, ktoré nás upokojili. Nitrania
potom skúsili nátlakovú hru, no my sme
sa dokázali vyvarovať chýb a zápas sme
už zvládli. Som veľmi rád, že sme pre-
konali nepriaznivú sériu,“ zdôraznil tré-
ner Pavel Hynek .
Zlepšenú náladu kazilo len zranenie
útočníka Andreja Nedorosta, ktorý pre
obnovené zranenie kolena bude chýbať
približne deväť týždňov. Nedorost nena-
stúpil už proti Nitre a jeho návrat sa
viaže až k januáru. Slovanisti už zaňho
hľadajú náhradu.
Slovan nastúpi v piatok doma proti
Martinu, o dva dni neskôr cestuje do
Trenčína. (mm)
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Na Pasienky 

príde ešte Bosna 

a Hercegovina
FUTBAL
V stredu 17. novembra 2010 odo-
hrajú slovenskí futbaloví reprezen-
tanti na Pasienkoch svoj posledný
tohtoročný duel, keď nastúpia
proti Bosne a Hercegovine. 
V hre o jeho dejisko boli okrem Brati-
slavy aj Trnava so Žilinou a je preto
celkom zaujímavé, že prednosť
dostali práve Pasienky, kde je v
súčasností určite najhoršia futbalová
atmosféra zo všetkých troch prihláse-
ných stánkov. Spôsobil ju bojkot
fanúšikov belasých, ktorí tak reagujú
na spory s vedením klubu. 
Okrem Bosny a Hercegoviny bolo v
hre Škótsko, nakoniec však dostali
prednosť Balkánci, ktorých oporami
sú napríklad útočník Džeko z Wolfs-
burgu, ďalší útočník Ibiševič z Hof-
fenheimu či stredopoliar Misimovič z
Galatasaray. (db)

Štvrťfinále SP:

Slovan zase

proti Myjave
FUTBAL
Štvrťfinálový žreb Slovenského po-
hára futbalistom bratislavského
Slovana žičil. Narazil v ňom na
druholigovú Myjavu, hrajúcu tre-
tiu najvyššiu súťaž.
S rovnakým súperom sa belasí stretli
aj vlani a vyradili ho po výsledkoch
3:0 (vonku) a 0:0 (doma). Aj tento rok
začali slovanisti vonku a znovu si pri-
písali víťazstvo - tentoraz 1:0. O
výsledku rozhodol v prvom polčase
útočník z Bosny a Hercegoviny Kre-
šimir Kordič, ktorého gól padol už v
12. minúte. Bratislavčania si potom
vypracovali ďalšie šance, no nepre-
menili ich, a rovnako skončili aj prí-
ležitosti domácich.
Odvetný duel sa hrá 23. novembra o
17.00 h. Ak sa o postupujúcom neroz-
hodne po 180 minútach, hneď nasle-
duje rozstrel zo značky pokutového
kopu. (mm)

Žilina zakopla,

belasí to však

nevyužili
FUTBAL
Po piatkovej predohrávke, v ktorej
Žilina doma iba remizovala s Ban-
skou Bystricou 3:3, mohli futbalisti
ŠK Slovana stiahnuť náskok súpera
na sedem bodov. Nestalo sa tak, bela-
sí tiež nedokázali bodovať naplno a
na ihrisku Zlatých Moraviec remizo-
vali 1:1.
Bratislavčania síce prehrávali, ale
väčšinu duelu boli lepším tímom a
najmä v polovici druhého polčasu a v
jeho závere zahadzovali jednu šancu
za druhou. Ich jediný gól strelil Filip
Šebo, ktorý tak potvrdil, že v útoku sa
stal posilou a jeho góly držia Slovan v
spoločnosti mužstiev naháňajúcich
vedúcu Žilinu.
„Úvod sme zvládli, ale po vedúcom
góle Zlatých Moraviec sme znervózne-
li a prakticky nič sa nám nedarilo. Po
prestávke sme chceli čo najskôr vyrov-
nať, čo sa nám aj podarilo, a v ďalšom
priebehu sme už boli bližšie k víťaz-
stvu. Škoda, že sa nám to nepodarilo,“
vzdychol tréner Karel Jarolím.
Zaujímavá situácia sa udiala v druhej
najvyššej súťaži, kde Púchov kvôli
finančným problémom nevycestoval
na súperovo ihrisko. Zhodou okolností
sa mal nedávny účastník najvyššej fut-
balovej súťaže predstaviť na štadióne v
Prievoze proti Petržalke. 
Prvoligový zápas v Prievoze sa nehral,
pretože, „únia ligových klubov dostala
od FK Púchov oficiálne vyjadrenie, v
ktorom sa uvádza, že mužstvo vzhľa-
dom na pretrvávajúce finančné problé-
my nevycestuje na najbližší maj-
strovský zápas prvej ligy do Petržal-
ky,“ informoval podpredseda FC Petr-
žalka 1898 a hovorca klubu Viliam
Raček.
Slovan čaká cez najbližší víkend zápas
v Banskej Bystrici, Petržalka nastúpi v
Lučenci. (mm)

Hokejisti Slovana po šiestich prehrách 

za sebou konečne vyhrali, nad Nitrou

Tenisový Ritro Slovak Open v NTC

bude spoločne s mužmi aj so ženami
TENIS
Sedem hráčov z prvej svetovej stov-
ky je medzi prihlásenými na 11.
medzinárodné otvorené majstrov-
stvá SR mužov ATP Challenger
Tour Ritro Slovak Open. Sú to
Poliak Kubot (66.), Slovák Lacko
(75.), Švajčiar Chiudinelli (76.),
Poliak Przysiezny (91.), Turek Ilhan
(93.), Čech Hájek (98.) a Ukrajinec
Marčenko (99.). 
Mužskú časť Ritro Slovak Open odo-
hrajú v NTC od 15. do 21. novembra
2010, jeho dotácia je 106 500 eur. Zo
slovenských hráčov má istú účasť len
Lacko, ďalší (Martin, Semjan, Červe-
nák, Kližan a Hrbatý) budú čakať na
voľnú kartu, pričom Hrbatý ju má už
istú. Pre Dominika môže byť turnaj aj
rozlúčkou s vrcholovým tenisom. O
kartu už požiadali aj Djokovičovci.
Nebude však pre slávneho Novaka,
ale pre jeho mladšieho brata Marka.
Zo slovenskej špičky sa na turnaji už

tradične nepredstaví len Karol Beck.
Okrem hráčov prvej stovky a Domini-
ka Hrbatého môžu byť fanúšikovia
tenisu zvedaví aj na známeho Rakúša-
na Koubeka, ktorému v časoch jeho
najväčšej slávy patrila v rankingu ATP
20. priečka. Medzi doterajšími víťaz-
mi turnaja sa už objavili napríklad
Karol Kučera, Marc Rosset (Švajč.),
Marcos Baghdatis (Cypr.), Dominik
Hrbatý, Michal Mertiňák, vlani vyhral
Nemec Michael Berrer.
Spoločne s mužmi odohrajú svoj tur-
naj ITF s dotáciou 25 000 eur aj ženy.
Ako vysvetlil generálny sekretár Slo-
venského tenisového zväzu Igor
Moška, pre tri najlepšie slovenského
hráčky by neboli zaujímavé ani turna-
je s dotáciou 50 000 dolárov, preto sa
hranica znížila na 25 000, čo je však
dostatočne zaujímavé pre ďalšie slo-
venské tenistky. V Bratislave sa teda
predstavia sestry Kučové, Juríková či
juniorka Čepelová. Okrem nich by sa

z prvej stovky svetového rebríčka mali
predstaviť Češky Voráčová (74.) a
Záhlavová (87.), Ruska Kulikovová
(96.) a Rakúšanka Mayrová (99.).
Medzi prihlásenými sú však aj dve
bývalé víťazky turnaja, Nemka Male-
ková a Ruska Rodinová. 
V Národnom tenisovom centre by sa
navyše mala objaviť aj víťazka
Australian Open 2008 vo štvorhre,
Ukrajinka Bondarenková. V zozname
predchádzajúcich bratislavských šam-
pióniek sú mená ako Henrieta Nagyo-
vá, Amelie Mauresmová (Fr.), Daniela
Bedáňová (ČR), Dominika Cibulková
(SR), Anastasia Pavľučenkovová
(Rus.).
Kvalifikácie turnajov sú od 13. do 15.
novembra 2010, semifinále a finále
budú na programe 20. a 21. novembra.
Vstupné do Národného tenisového
centra bude od pondelka do piatka
jedno euro, na semifinále a finále tri
eurá. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk
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Prečo ste sa rozhodli kandidovať za starostu Ružinova?
Poznáte situáciu, keď si poviete: A DOSŤ! Žijem v 
Ružinove už 15 rokov a mám ho rád. Mrzelo ma, že 
počas uplynulých štyroch rokov vládol Ružinovu 
chaos, zmizla zeleň, nemáme kde zaparkovať, máme 
nekoncepčnú výstavbu. A keď sa ešte prestanete cítiť 
vo svojej mestskej časti bezpečne – povedal som si: 
A DOSŤ! 27. novembra si Ružinovčania budú 
vyberať medzi chaosom a poriadkom, medzi Droz-
dom a Pekárom.
A neboli ste náhodou tieto štyri roky zástupcom 
starostu vy?
Starosta je štatutár mestskej časti, teda ten, kto rozho-
duje a podpisuje zmluvy. Keď ma pred štyrmi rokmi 
poslanci zvolili za jeho zástupcu, bol som presvedče-
ný, že vo veciach, v ktorých ide o Ružinov, sa zhodne-
me aj napriek politickej rozdielnosti. No mýlil som sa. 
Starosta predo mnou aj pred poslancami zatajoval 
materiály a s obyvateľmi Ružinova nekomunikoval. 
Vo svojej funkcii skôr slúžil podnikateľom, staveb-
ným spoločnostiam, samému sebe a svojim poradcom 
než obyvateľom Ružinova. Umožnil realizáciu 

projektov, ako je Retro, zdevastovanie Jadranu a na 
mnohých miestach zahustenej výstavby sa vytratilo 
slnko. 
Čo nám teda sľubujete vy?
V jednej vete – menej výstavby a väčší dôraz na 
bezpečnosť. Som presvedčený, že Ružinov dosiahol 
svoju maximálnu kapacitu obyvateľov. Je teda 
načase zastaviť rozširovanie a začať robiť poriadok v 
mestskej časti. Nazývam to politikou kvality na 
úkor kvantity. Druhou prioritou je bezpečnosť. 
Ružinovčania sa necítia bezpečne. Naše parky si 
privlastnili narkomani a bezdomovci, ktorí v 
pieskoviskách nechávajú špinavé ihly a ohrozujú 
tým naše deti. Naše ihriská po každej renovácii 
zdevastovala asociálna mládež a vandali. 
Chcem teda posilniť policajné hliadky, ktoré budú 
častejšie kontrolovať vandalov a narkomanov a 
dozrú na to, aby bezdomovci odišli z našich ulíc a 
parkov a aby sa herne a hracie automaty dostali na 
okraj mesta. Chcem tiež zlepšiť osvetlenie na verej-
ných miestach. Jednoducho – vytvoriť bezpečný 
Ružinov pre všetkých.

Kde môžete stretnúť Dušana Pekára osobne?
Každý štvrtok pozýva na „Pivo s Pekárom“ od 19:30 
hod. do 22:00 hod. v Lagúne (pub oproti bývalému 
obchodnému domu Ružinov, pri Kultúrnom dome 
Ružinov).
Na koncerte Márie Podhradskej pre deti a rodičov 
10. novembra 2010 o 17:00 hod. v DK Ružinov. 
Dušana Pekára môžete navštíviť aj doma, na Martin-
skej 37 v Prievoze, 7. a 20. novembra 2010 od 14:00 
hod. do 19:00 hod.

Lebo ide o Ružinov!
Rozhovor s Dušanom Pekárom, kandidátom na starostu Ružinova
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Výtvarnícke

Dožinky 

v Dizajn Štúdiu 
VÝSTAVA
Štyri mladé výtvarníčky sa predsta-
vujú na výstave Dožinky, ktorú otvo-
rili v Dizajn Štúdiu ÚĽUV na Dobro-
vičovej 13. 
Dožinky sú stretnutím výtvarníčok
(Daniela Mládeneková, Pavla Lazárko-
vá-Trizuljaková, Andrea Vitteková, Jana
Zaujecová), ktoré sa venujú rôznym
technikám a svojím vlastným spôsobom
sa dotýkajú tradične vnímaného ženské-
ho sveta. Dožinky boli pre našich pred-
kov tradičnou slávnosťou usporiadanou
po ukončení žatvy. Pre výtvarníka sú
akýmsi odvážaním snopov, usporiada-
nie vlastných diel na jednom mieste v
koncepte výstavy. 
Štyri ženy, ktoré spájajú profesiu
výtvarníčky s rodinným životom, ne-
môžu vo svojej tvorbe nereflektovať
rozpoltenosť, ktorá sa pri každej z nich
osobitne prenáša aj do tvorby diel.
„Výstava nie je ich vzájomnou konfron-
táciou, ale skôr ukazuje rôznorodé
varianty vnímania reality a jej pretvára-
nia do výtvarných objektov,“ hovorí
kurátorka Darina Arce. Výstava potrvá
do 30. novembra 2010. (dš)

R. Schumann 

v Pálffyho paláci

pokračuje 
HUDBA
Originálny cyklus koncertov Schu-
mann v Pálffyho paláci pokračuje
koncertom 10. novembra 2010 o
19.00 h. 
Účinkujúci členovia Moyzesovho kvar-
teta sa zamerajú na komorné diela
nemeckého skladateľa, dirigenta, klavi-
ristu a kritika Roberta Schumanna. Hos-
ťom Moyzesovcov bude popredný slo-
venský klavirista Daniel Buranovský a
na programe je Leoš Janáček: Sláčikové
kvarteto č.1 (Kreutzerova (1854-1928)
sonáta), Roman Berger (1930): Sláčiko-
vé kvarteto (premiéra), Robert Schu-
mann: Kvarteto pre klavír, husle, violu a
violončelo Es dur op.47. 
Koncert sa uskutoční v Pálffyho paláci
na Zámockej ulici. Vstup je voľný. (dš)

Nová slovenská

hudba zaznie

v rozhlase
HUDBA
Jubilejný 25. ročník festivalu Nová
slovenská hudba sa uskutoční v
Malom koncertnom štúdiu Sloven-
ského rozhlasu na Mýtnej 1 od 7. do
13. novembra 2010.
Otvárací koncert bude 7. novembra
2010 o 19.00 h. Počas nasledujúceho
týždňa potom zaznie osem koncertov,
diela 45 slovenských hudobných
skladateľov všetkých generácií a 29
kompozícií. 
Zaujímavosťou ročníka je aj seminár a
tvorivé dielne pre mladých skladateľov
a hudobných pedagógov Mladý tvorca
na rozhraní, ktorý sa uskutoční 12. - 13.
novembra 2010 v Malej koncertnej sále
VŠMU na Zochovej ulici. V piatok 12.
novembra 2010 sa predstavia deti a
pedagógovia slovenských základných
umeleckých škôl. (dš)

Festival Astorka

bude mať už

šiesty ročník
DIVADLO
Od roku 2005, keď sa uskutočnil 1.
ročník Festivalu Astorka, prijali
pozvanie do divadla desiatky súborov
z Európy a z USA. Tento rok sa festi-
val uskutoční od 14. do 20. novembra
2010 v divadle Astorka Korzo ´90 na
Námestí SNP 33. 
V 6. ročníku medzinárodnej prehliadky
komorných divadelných inscenácií
vystúpia renomované divadlá z Nórska,
Česka, Maďarska, Poľska, Slovenska.
Bohatý program tvoria inscenácie vý-
borných európskych divadiel, ako sú
napríklad Dejvické divadlo Praha,
budapeštiansky Vígszínház či slovenské
Divadlo Alexandra Duchnoviča. Na
úvod festivalu sa predstaví slávny nór-
sky Vart Teatret, ktorý privezie modernú
adaptáciu Björnsonovej hry Nad naše
schopnosti. Autor, nositeľ Nobelovej
ceny za literatúru, je známy v európ-
skom spoločensko-politickom kontexte
ako obhajca práv Slovákov po udalos-
tiach v Černovej, ktoré si, mimocho-
dom, pripomíname práve v tieto dni.
Súčasťou festivalu sú pravidelné Scé-
nické rozhovory, v ktorých spoznávame
umelcov iným spôsobom než v normál-
nej role na javisku. Tento rok sa predsta-
via Szidi Tóbiás a Anna Šišková. Popri
festivale pracuje fotografická dielňa pod
vedením Pavla Breiera, ktorej výstupom
sú výstavy fotografií s unikátnymi
zábermi zachytávajúcimi priebeh podu-
jatí. (dš)

V Mirbachovom

paláci vystavuje

Štefan Papčo 
VÝSTAVA
V Galérii mesta Bratislavy Mirba-
chovom paláci na Františkánskom
námestí 11 otvorili výstavu slovenské-
ho výtvarníka Štefana Papča.
Pilotný projekt Štefana Papča pre nový
výstavný priestor GMB je dôležitým
nadviazaním na hodnotnú tradíciu prác
site-specific, ktorá na Slovensku domi-
novala v umení inštalácie 90. rokov 20.
storočia. V priestoroch bývalých tovární
a synagóg (Trnava, Šamorín, Poprad,
Liptovský Mikuláš) vytvorili mnohí z
našich umelcov svoje najdôležitejšie
diela. 
V poslednom období sa tento typ tvorby
dostal u nás do úzadia najmä z praktic-
kých dôvodov (vysoké náklady, kom-
plikovaná inštalácia, väčší záujem inšti-
túcií o módnejšiu maľbu a podobne).
Ako ukázalo posledné Benátske biená-
le, rozmerné priestorové inštalácie vo
svete zažívajú svoj revival, čiže možno
očakávať jeho opätovný rozmach v blíz-
kej budúcnosti aj u nás. O to význam-
nejším krokom je fakt, že na zaplnenie
tejto medzery sa v GMB práve teraz
zavádza novozrekonštruované podkro-
vie. Zdôrazniť treba, že ide po prvý raz
o priestor pre site-specific na pôde gale-
rijnej budovy a tiež o prvý takto špecia-
lizovaný priestor v Bratislave. Výstava
potrvá do 30. januára 2011. (dš)

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Bratislava v novembri ožije fotografiou,

Mesiac fotografie prinesie 34 výstav

Le Grande House v špeciálnej XL edícii

VÝSTAVA
Jubilejný 20. ročník Mesiaca foto-
grafie prinesie do bratislavských
galérií a výstavných siení 34 indivi-
duálnych a kolektívnych prehliadok
fotografov z celého sveta.
Bratislava bude miestom stretnutia
výnimočných fotografických osobnos-
tí z piatich kontinentov - Južnej Ameri-
ky, Ázie, Austrálie, Afriky a Európy.
Hlavnými hviezdami festivalu budú
Marcos López (Argentína) - groteskné
kompozície z Latinskej Ameriky v
digitálnom veku, Chien-Chi Chang
(Taiwan), člen Magnum Photos, výsta-
va Reťaz zo psychiatrickej liečebne,
Malick Sidibé (Mali, Bamako), naj-
slávnejší africký fotograf, držiteľ Has-
selblad Award z roku 2003, víťaz
World Press Photo 2010. 
V sekcii Art nad Entertainment to bude
Martin Parr (Veľká Británia), najvý-
znamnejšia osobnosť britskej fotogra-
fie od 80. rokov, František Drtikol
(ČR) - retrospektíva tvorby mystika a
fotografa 1. polovice 20. storočia, Wit-
kacy, Psycholizmus (Poľsko), portréty
a autoportréty z rokov 1910 - 1939. 
Na festivale sa budú prezentovať aj
výstavy World Press Photo 2010 -
víťazné fotografie najprestížnejšej
súťaže novinárskej fotografie na svete,
Wildlife Photographer of the Year -

svetová prehliadka fotografií divokej
prírody, Fotografické príbehy 1840 -
1950 (Rusko) - unikátna výstava origi-
nálnych prác Aleksandra Rodčenka, El
Lissitzkeho a ďaľších. 
Viceprezident Magnum Photos na festi-
vale uvedie výstavu Reťaz - projekt
dokumentárnych 40 čiernobielych sní-
mok zhotovených v psychiatrickej lie-
čebni Lung Fa Tang v Kaohsiung, Tai-
wan, v období medzi rokmi 1993 až
1999. Venuje sa zobrazovaniu kompli-
kovaných dialektických vzťahov medzi
divákmi, zobrazovanými subjektmi a
fotografom (prednáška 4. novembra
18.00 h., VŠVU, Svoradova 2). Angli-

čan Martin Parr od 80. rokov ovplyvnil
dokumentárnu tvorbu. Venuje sa kritic-
kému pohľadu na tzv. strednú vrstvu, je
členom skupiny Magnum. Parr je nielen
fotograf, ale aj kurátor, bol umeleckým
riaditeľom viacerých fotografických
festivalov (prednáška 5. novembra o
18.00 h, VŠVU, Svoradova 2). 
V rámci festivalu sa uskutoční 6. roč-
ník súťaže o najlepšiu knihu o fotogra-
fii publikovanú v strednej a vo východ-
nej Európe. Mesiac fotografie Bratisla-
va organizuje Stredoeurópsky dom
fotografie ako súčasť Európskeho
mesiaca fotografie. (dš)

FOTO - Robo Kočan

HUDBA
Le Grande House party patrí po
troch rokoch pôsobenia na Sloven-
sku k najnavštevovanejším poduja-
tiam. Za celé obdobie si získala nie-
koľko desiatok tisíc fanúšikov. 
V klube Dopler sa v piatok 19.
novembra 2010 svojim fanúšikom
predstaví dídžej Wippenberg. Matador
elektronickej hudby patrí medzi naj-
významnejšie osobnosti posledného
obdobia. Jeho dídžejská práca ho
dostala do celého sveta, keď absolvo-
val turné z Nemecka do Ruska, od
Austrálie po Brazíliu a objavil sa aj v
Severnej Amerike či v Ázii. 
Ďalšou významnou osobnosťou,

ktorá svojím vystúpením poteší
návštevníkov, je DJ, producent a pro-
motér Charlie Clubber, zakladateľ
spomínanej party. Jeho viac ako 10-
ročné skúsenosti mu tento rok pri-
niesli zaslúžený úspech v podobe
vystúpenia vo svetoznámych kluboch
Amnesia Ibiza v Španielsku a Minist-
ry of Sound v Londýne. 
DJ Pappi je už pätnásť rokov neod-
mysliteľnou súčasťou každej väčšej
party a nebude chýbať ani na pokra-
čovaní Le Grande House. Je momen-
tálne najdlhšie aktívne pôsobiaci DJ
na slovenskej housovej scéne. Večer
bude významným aj pre Laddy M a
jej fanúšikov. Služobne najmladšia

členka z trojice dídžejov z Charlie &
Clubbers Community na ňom oslávi
svoje narodeniny. Za krátky čas pôso-
benia stihla absolvovať najvýznamnej-
šie vystúpenia v kluboch v Egypte,
Coalition vo Veľkej Británii, otvorenie
klubu Q-bar na Cypre či Ibiza Boat Tri-
pin v Španielsku. Rezidentúru Le
Grande House podujatí prijala v roku
2009 a v jubilejnom 30. pokračovaní
poteší hodinovým narodeninovým
mixom. 
V programe nebudú chýbať ďalší
významní dídžeji zo slovenskej a z
českej tanečnej scény, ako Fresh Club-
ber, Kid Diesel, Martin Hloch, Dave
Boyle a Paul Boski. (brn)



11BRATISLAVSKÉ NOVINY 37/2010

Ján Kroner

otvoril divadlo

Malá scéna STU
STARÉ MESTO
Hlavné mesto má nové divadlo. V
priestoroch bývalej Malej scény SND,
neskôr Malej scény VŠMU, otvorili
divadlo Malá scéna STU.
Divadlo sídli na Dostojevského rade 7 a
má kapacitu 162 miest. Presťahovalo sa
doň bývalé divadlo a.ha, ktoré sídlilo na
Školskej ulici 14. Do nového divadla
preniesli divadelníci osem titulov, ktoré
budú mať v mesiaci november na Malej
scéne STU obnovenú premiéru. 
Prvou premiérou v novom divadle je
rozprávka H.Ch. Nové divadlo bude
nadväzovať na tradíciu divadla a.ha a
jeho 18-ročnú históriu a prinášať roz-
právky s pesničkami pre deti, zlatý fond
svetovej dramatickej spisby, slovenské
hry, generačné inscenácie a slovenské
premiéry súčasných hier autorov sused-
ných krajín a autorov EU. „Dramaturgia
sa bude orientovať na kvalitné literárne
predlohy, ktoré nesú v sebe aktuálnu
ústrednú tému a režiséri sa budú snažiť
tieto príbehy zrozumiteľne javiskovo
vyrozprávať cez prácu s hercom,“ hovo-
rí umelecký šéf divadla Štefan Korenči. 
Línia divadla ďalej nadväzuje na tradí-
ciu činohry SND, ktoré vždy prinášalo
na Malú scénu dobré inscenácie v kva-
litnom hereckom prevedení. Posledné
tri roky na Malej scéne pôsobila VŠMU
a divadlo chce zachovať generačnú lí-
niu. „Tešíme sa na sezónu, aby sme do-
kázali nielen STU, ale aj divákom a se-
be, že sme hodní tohto krásneho priesto-
ru a budeme v dobrej tradícii, ktorá na
Malej scéne vždy bola, pokračovať,“
dodáva principál divadla Ján Kroner. 
Divadlo zatiaľ nemá stály herecký
súbor, hrajú tu herci z bratislavských,
ale aj z martinského či trnavského
divadla. Snom divadelníkov je vytvoriť
v budúcnosti na Malej scéne STU stály
herecký súbor. (dš)

Svätomartinské 

vína ochutnajú 

v Starej tržnici
STARÉ MESTO
Bratislava opäť bude dejiskom Svä-
tomartinského koštu. Slávnosť bude
11. novembra 2010 o 11.00 h v Starej
tržnici, kde otvoria prvé fľaše tohto-
ročných Svätomartinských vín. 
Svätomartinské víno je mladé, pochá-
dzajúce z jesenného zberu daného roku
a práve preto má sviežu farbu a aj chuť,
ako aj nižší obsah alkoholu, obvykle
okolo dvanásť percent. Značka „Sväto-
martinské“ je garantom, býva udeľova-
ná len vínam od rôznych vinárstiev a
vinárskych závodov v Česku. Tieto vína
sú stále populárnejšie, ich obľuba sa
presúva už aj na Slovensko. 
Víno získalo názov podľa pravidelného
otvárania a prvého ochutnávania v deň
sv. Martina, teda symbolicky 11.
novembra. Na Svätomartinské spraco-
vávajú vinári skoré odrody. Z bielych
vín Müller Thurgau, Muškát Moravský
a Veltlínske červené rané. Z červených
Modrý Portugal a Svätovavrinecké, a z
ružových vín Modrý Portugal a Sväto-
vavrinecké. Maximálny obsah alkoho-
lu je pri bielych a ružových vínach
obmedzený na dvanásť a pol percenta
objemového a pri červených vínach na
trinásť percent objemových. (mch)

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU

Navrhovateľ Národný ústav srdcovo cievnych
chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1,
833 48 Bratislava predložil zámer 

Výstavba pavilónu 
detského kardiocentra 

v areáli NÚSCCH, a.s., Bratislava
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
22. 10. do 11. 11. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/
FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude zá-
mer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk/EIA/SEA -
Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť
EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Obvodnému úradu životného prostre-
dia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratisla-
va 4 do 11. 11. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok
s parc. č. 19470/3 a 19470/44 v južnej
časti areálu NÚSCCH, k. ú. Vinohrady a MČ
Bratislava - Nové mesto, územný obvod Bra-
tislava III.
Územie je na juhu ohraničené Limbovou uli-
cou, zo západu lesoparkom a z východu
Vlárskou ulicou.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba detské-
ho kardiocentra (DKC) v jestvujúcom areáli
NÚSCCH v Bratislave, v jeho južnej časti ako inte-
grácia do existujúcej budovy NÚSCCH formou
dostavby druhého lôžkového bloku. Riešenie
vychádza z pôvodne založenej koncepcie
NÚSCCH a buduje na stanovenej lokalizácii funkč-
ných zón: Funkčná zóna lôžková, zóna medicíns-
ko-technická, zóna hospodárska. Navrhovaný
objekt DKC je 6.poschodový. Z prístupnej komuni-
kácie bude riešené samostatné parkovisko z
východnej strany ako predĺženie existujúceho
vyhľadávacieho systému. Súčasťou stavby je aj
vybudovanie 305 parkovacích miest.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 03/2011 - 09/2013

Navrhovateľ Národný ústav 
srdcovo cievnych chorôb, a.s., 

Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 
predložil zámer 

Prístavba 
diagnostického centra 

v areáli NÚSCCH, a.s., Bratislava
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
22. 10. do 11. 11. 2010 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej
podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.envi-
roportal.sk/EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť
Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4
do 11. 11. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s
parc. č. 19470/3 v areáli NÚSCCH, k. ú.
Vinohrady a MČ Bratislava - Nové mesto,
územný obvod Bratislava III.
Územie je na juhu ohraničené Limbovou ulicou, zo
západu lesoparkom a z východu Vlárskou ulicou.
Účelom navrhovaného zámeru je modernizácia
zdravotníckeho zariadenia a nutnosť vybudovať v
severnej časti areálu NÚSCCH diagnostické cen-
trum formou samostatného pavilónu prepojené-
ho nadzemnou spojovacou chodbou s NÚSCCH
s diagnostickým a liečebným podlažím, na kto-
rom sú sústredené oddelenia - rádiodiagnostic-
ké, funkčného vyšetrenia, oddelenie intervenčnej
kardiológie - s väzbou na OIAM - JIS kardiolo-
gické, koronárne. Nový objekt sa navrhuje ako
štvorpodlažný s horizontálne oddelenými prevá-
dzkami a s umiestnením heliportu na jeho streche
z dôvodov urgentných príjmov. Dopravne je
budova pripojená na jestvujúcu vnútroareálovú
komunikáciu NÚSCCH. V rámci výstavby budovy
diagnostického centra sa vybuduje 12 parkových
stojísk.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 11/2010 - 03/2012

Navrhovateľ Zberné suroviny, a.s., 
Kragujevská 3, 010 01 Žilina predložil zámer 

Zariadenie na zber odpadov, 
Bratislava - Gogoľova ulica

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
28. 10. do 17. 11. 2010 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej
podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.envi-
roportal.sk/EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť
Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava
4 do 17. 11. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s
parc. č. 5580/13 a 5581/4 v lokalite Gogo-
ľovej ulice, k. ú. a MČ Bratislava - Petržalka,
územný obvod Bratislava V.
Plocha sa nachádza v severozápadnej okrajo-
vej časti Petržalky v areáli ďalších priemysel-
ných podnikov v blízkosti diaľnice D1 a D2 a
komunikácie Panónska cesta. 
Účelom navrhovaného zámeru je rozšírenie činnos-
ti existujúceho zariadenia na zber odpadov. Zaria-
denie bude slúžiť na zber a dočasné skladovanie
vykúpených druhotných surovín, nebezpečných
odpadov, starých vozidiel a elektroodpadov od
občanov, firiem a organizácií, ktoré budú následne
odovzdané na ďalšie spracovanie. Priebežne bude
vykonaný odvoz odpadu. Súčasťou zariadenia bude
aj uzatvorený kontajner na dočasné uloženie staré-
ho vozidla, elektroodpadu, alebo nebezpečného
odpadu. Nie nebezpečný odpad bude roztriedený a
dočasne uskladnený vo veľkoobjemových kontajne-
roch. Kapacita zariadenia bude 100 000 ton ostat-
ných odpadov ročne.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
jedná sa o existujúcu prevádzku

Navrhovateľ POLÁK, s.r.o., Studené 524,
900 46 Most pri Bratislave 

predložil správu o hodnotení 
navrhovanej činnosti 
Výkup farebných 
kovov a železa

Do správy o hodnotení je možné nahliad-
nuť v dňoch od 28. 10. do 25. 11. 2010
na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V
elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu
na www.enviroportal.sk/EIA/SEA - Informačný sys-
tém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Ministerstvu pôdohospodárstva,
životného prostredia a regionálneho rozvo-
ja SR, odbor hodnotenia a posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Námestie
Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do
25. 11. 2010.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti je
pozemok s parc. č. 5717/17; 5720/19;
5721/3,4,6; 5723/3-6 v lokalite na ulici
Odeská 77, k. ú. a MČ Bratislava - Po-
dunajské Biskupice, územný obvod Bratisla-
va II.
Účelom správy o hodnotení navrhovanej činnosti
je prevádzkovanie zariadenia na výkup, zber, zhro-
mažďovanie, triedenie a skladovanie farebných
kovov a železného šrotu a zber batérií a ich
následné odovzdanie spracovateľom. Uvedenou
činnosťou sa zabezpečí čo najefektívnejšie vytrie-
denie využiteľných zložiek železných a neželezných
kovov. Na spevnenej ploche pozemku sú vyhrade-
né priestory pre zhromažďovanie odpadov zo
železného šrotu, kontajnery na zhromažďovanie
iných druhov odpadov a kontajner na batérie. Pre-
vádzka je dopravne prístupná z ulice odeská, z
cesty III/003659 vlastným vjazdom k vstupnej
bráne.
Predpokladaný termín začatia výstavby: jedná sa o
existujúci objekt

�  �  �  �  �
VEREJNÉ PREROKOVANIE

správy o hodnotení sa uskutoční
v spolupráci s navrhovateľom

dňa 15. 11. 2010 (pondelok) o 17.00 h
v miestnosti č. 5, 

na prízemí Primaciálneho paláca, 
Primaciálne námestie 1

�� farebnu penazenku som stratila na ceste domov
poslednou linkou trolejbusu c. 207 dna 31.11. prosim
nalezcu aby sa mi ozval na cislo...

�� dňa 26.10.2010 o 14.20 vypadpl z auta vankuš pasi-
kova látka bolo to pod mostom snpa auto šlo smerom na
most,alebo do mesta. kontakt...

�� 11.10. vecer som stratila striebornu nausnicu s
modrym ockom niekde v starom meste v BA (Hlavne
namestie, Jezuitsky kostol, Primacialne namestie, names-
tie SNP -zastavka elektricky). Ak ste ju niekto nasli, pro-
sim, ozvite sa. Az teraz ma napadlo skusit, ci neexistuju
nejake straty a nalezy na webe.. tak dufam este je nejaka
sanca. DAKUJEM!!

�� Telefón Xperia. Včera 28.10.2010 som v Ružinove na
Záhradníckej pri SLSP stratila telefón ako som parkovala
pri obchodnom dome. Prosím Vás keď nie telefón aspoň
Sim kartu a pamäťovú kartu by som potrebovala. Mala
som tam dôležité kontakty.

�� Našla sa pamäťová karta /asi z telefónu/. Je na nej
množstvo fotiek. Na jednej je mamička so synom
v pôrodnici, ktorý sa volá Bošanský Karol.

�� oranzovo cierna taska. v noci z nedele na pondelok
som v bratislave stratil cestovnu tasku... ak ju niekto
nasiel, tak sa prosim ozvite na mail..odmena ista

�� V stredu 20. októbra som stratil v autobuse c.59 stary
mobilny telefon znacky Nokia. Ak ste ho nasli prosim
ozvite sa mi na email: ... odmena

�� Rano 25.10.2010 som okolo 7 stratila na Tomasiko-
vej ulici oproti Ruz.kostolu mobil Samsung GTS5600 bol
dost opotrebovany a mal rozbity dotykovy displej. Napriek
tomu by som ho rada dostala spat mam tam dolezite
kontakty a hlavne fotky mojho maleho syna. Rad dam
odmenu. Prosiiiiim

�� V noci z 22.10. na 23.10.2010 som v Bratislave,
pravdepodobne v taxíku stratil mobilný telefón Nokia E66.
Napriek značnému opotrebeniu ponúkam poctivému
nálezcovi zaujímavú odmenu. Stačí prezvoniť na č....

�� Stratil som žltý preukaz na internát na Dobrovičovej
ulici. Preukaz je žltej farby takisto fotka s mojím menom.
Poprosím prípadného nálezcu aby sa ozval na tel:...

�� Z 22.10 na 23.10 okolo tretej rano sa stratil iPhone
3GS ciernej farby, 32GB v Majestic Music (MMC) klube na
Special Place.poctivemu nalezcovi ponukam slusnu odme-
nu, prosim aby sa pripadne ozval na tel. cislo:... Dakujem!

�� Dňa 22.10. okolo 15.00 som stratil malý fotoaparát
Panasonic Linux v modrom obale. Kráčal som vtedy po
chodníku cyklotrasy od čističky odpadových vôd, pozdĺž
Chorvátskeho ramena, vedľa nemocnice na Antoskej, pri
Draždiaku som stratu zistil. Nafotené mam zábery jesennej
prírody. Veľmi prosím poctivého nálezcu, aby sa mi ozval...

�� Pred dvoma tyzdnami som stratila cierno strieborne
hodinky Dolce gabbana pravdepodobne na ulici alebo ces-
tou vo vlaku, ak ste ich nasli, napiste mi prosim. dakujem

�� 21.10. som zabudla podvecer o 18,55 v autobuse lin-
ka 33 Dlhe diely, vrecko ružove srdieckove s modrimi krok-
sami a malym sedim obuvakom. Prosim zavolajte mi na...

�� Dnes 21.10.2010 som bol v buse cca o budatinskej-
7:40 a vystupoval som dve zastavky pred auparkom. V
buse v prednej časti (3 sedadla) som si odložil kartónovú
krabicu v ktorej bolo 5 prác malovaných akrilom. V zhone
som si ich tam zabudol. Porsím o po moc, velmi by mi to
pomohlo. Ak máte nejaké info, alebo viete poradiť tak tu
je môj mobil:...

�� dna 18.18.2010 som cestovala od Mladej Gardy (elek-
tričkou 3) po STU, odtiaľ 39 autobusom smerom Cintorín
slávičie údolie a potom 139 od Billi v slávičom na zastáv-
ku Nad Vinicami, kt. je blízko manželských internátov a
stratila som ubytovací preukaz. veľmi ho potrebujem, pro-
sím Vás, ak ho niekto našiel, kontaktujte ma na mail...

�� hello. yesterday morning (about 04:00 a.m.) i was
driving by taxi from bratislava to vienna . I think i have
lost my camera (casio ex-s12 with bag, all black) in this
taxi. i don´t know the name of the taxi-business. Please
contact me, if someone knows where the camera could
be. Thank you very much. Kind regards.
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SOBOTA 6. novembra
�14.00 - Skús to s nami!, výtvarno-tvo-
rivé dielne, M klub, Rovniankova 3
� 14.30 - L. Středa, V. Kubíček: Zvon-
ček a bambuľka, od 4 rokov, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Vy-počúvanie, hostia prof. V.
Báleš - rektor STU, prof. O. Šulaj - rek-
tor VŠMU a J. Kroner - principál divad-
la Malá scéna STU, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 16.00 - Veľká detektívna cesta okolo
sveta, hudobná rozprávka v podaní
Divadla pre deti Rád červených nosov,
DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Čaj o piatej s HS UNI, Stre-
disko kultúry BNM, Vajnorská 21
�19.00 -A. P. Čechov: Platonov, divad-
lo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Denník doktora Príšerného -
muzikál a Divadlo Atrapa: This is who I
chose to be,DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Kohútek jarabý - ako sa
Stanko 60-ky dožil, vystúpenie folklór-
neho súboru Dopravár a ľudovej hudby
Jarabina z Bratislavy, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3

� 19.30 - K. Vosátko: Modelky II (krása
neni šetko),hra zo sveta modelingu, divad-
lo GUnaGU, Františkánske námestie 7
�20.00 - Vlado Vizár - Traditional Jazz
Band, reštaurácia Abadona, Žilinská 4 
� 20.00 - Remake me high! (perfor-
mance + párty), Raquel Meyers +
Goto80 (ES/D, SE), Gnd + Cabowitz
(SK, CZ), Kubriel (SK), Zden (SK), A4
Resident DJs, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

NEDEĽA 7. novembra
�10.00 a 14.30 - L. Středa, V. Kubíček:
Zvonček a bambuľka, od 4 rokov, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Bajaja, Teátro Neline, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné, program G.
P. Telemann, J. S. Bach, N. Paganini, H.
Wieniawski, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 15.00 - A. Korenči, M. Kaprálik:
Janko a Marienka alebo čokoládová

chalúpka, rozprávka s pesničkami,
obnovená premiéra, od 4 rokov, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 15.00 - Snehulienka a trpaslíci, roz-
právka, účinkuje A. Okapcová, CDLaV,
Školská 14
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Kartágo, DK Lúky, Vigľašská 1
� 17.00 - Komorný súbor Musica
aeterna, program A. Zimmermann, P.
Vranický, J. Haydn, Zrkadlová sieň Pri-
maciálneho paláca
� 19.00 - Nová slovenská hudba, otvára-
cí koncert, Štátny komorný orchester Žili-
na, Malé koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.00 - Ľ. Dobrovoda: Ja, malkáč,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Blues na lodi, živý bluesový
večer, hrajú B. Procházka, A. Szabó,
P.Lengyel, M. Zajko, O. Rózsa, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky II
(krása neni šetko), hra zo sveta mode-
lingu, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

PONDELOK 8. novembra
� 10.00 - Cvičme v rytme, cvičenie
mamičiek s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
� 10.00 - Čítanie pre najmenších, číta
M. Pavelková, Úsek literatúry pre deti a
mládež, Kapucínska 3
� 15.00 - Nestarnúce melódie, tanečno-
zábavné popoludnie s HS Duo Prova, M
klub, Rovniankova 3
� 19.00 - V. Púčik: Trik Trejsy, od 13
rokov, 2. premiéra, divadlo Ludus, Hei-
neken Tower Stage, Pribinova 25
� 19.00 - 2 x Beckett, derniéra, hrajú J.
Kožuch, M. Dudková, J. Oľhová,
Ticho&spol. CDLaV, Školská 14
� 19.00 - F. Bruckner: Choroba mla-
dosti, sex ´n´drux ´n´ existentialism,
obnovená premiéra, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
�19.00 - M. Gavran: Všetko o ženách,
divadlo Apollo, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Nová slovenská hudba, Moy-
zesovo kvarteto, Malé koncertné štúdio
SRo, Mýtna 1
� 19.09 - Ku koreňom, Horana, novo-
drevná pesničkárka a Jano Majerčík, fol-
kový pesničkár, Club Café Scherz, Parti-
zánska 2, Palisády
� 19.30 - V. Klimáček: Som hot dog
(true story of my facebook), hrajú: V.
Horján, Z. Porubjaková & Bene, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

UTOROK 9. novembra
� 10.00 - L. Středa, V. Kubíček: Zvon-

ček a bambuľka, od 4 rokov, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
�17.00 - Posledné veci človeka, prezen-
tácia knihy G. Gáfrikovej a kol., Galéria
Artotéka, , Kapucínska 1
� 17.00 - Nová slovenská hudba, kon-
cert, Malé koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
�19.00 - V. Púčik: Trik Trejsy, muzikálo-
vá krimishow, od 13 rokov, divadlo Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 19.00 - J. W. Goethe: Stella, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Gian Maria Cervo: Voľný
čas - (bez elegancie by nebolo chlapcov
z eskortservisu), hrajú: V. Horján, P.
Makranský, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7 
� 20.00 - Ján Šimko a kol.: Vlna naži-
vo, posledná historická úloha mladej
generácie, divadlo, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 21.30 - Sound Art, koncert, zvuková
improvizácia, syntetizátor a efekty Z.
Prokop, zvukové objekty M. Murin, kla-
vír P. Machajdík, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

STREDA 10. novembra
� 13.30 - Koráliky pre radosť, tvorivá
dielňa pre deti, Stredisko kultúry BNM,
Vajnorská 21
� 14.00 - Aladinova zázračná lampa,
divadelné predstavenie, hrá: Divadlo Bez
opony, CDLaV, Gaštanová 19
� 16.00 - Vierka Švenková: Trinásť
poviedok, prezentácia knihy, Klub spiso-
vateľov, Laurinská 2
� 19.00 - Hex, klubový concert legen-
dárnej kapely, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33

� 19.00 - Caveman, komédia z Prahy,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1 
� 19.00 - Nová slovenská hudba, kon-
cert, Malé koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 20.00 - Zvyšky, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 11. novembra
� 9.30 - Joga v dennom živote, relaxač-
né cvičenia, vedie V. Diešková, CDLaV,
Gaštanová 19
� 10.00 a 14.00 - Ľ. Podjavorinská:

Čin, Čin, od 3 rokov, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Fun for under fives, výstavné
priestory a tvorivá dielňa SNG, Rázuso-
vo nábrežie 2
� 14.00 - Dinosaury - svet obrov, inter-
aktívna prednáška pre deti, Úsek literatú-
ry pre deti a mládež, Kapucínska 3
� 17.00 - Nová slovenská hudba, Brati-
slava Clarinet Connection, Komorný
súbor Flautissimo, Malé koncertné štúdio
SRo, Mýtna 1
� 17.00 - Slovo ku knihe, prezentácia
monografie M. Homzu Uhorsko-poľská
kronika,  Prednášková sála Univerzitnej
knižnice, Ventúrska 11
� 19.00 - Close Harmony Friends,
Cadence, dvojkoncert, Heineken Towe
Stage
� 19.00 - Nová slovenská hudba, M.
Paľa, husle, viola, M. Bajuszová, klavír,
Malé koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.00 - Urgentný príjem O. Belešo-
vej, šialená psychologická poradňa,
čajovňa Shangrila, Michalská 7
� 19.00 - Oscar Wilde: Salome, divad-
lo Ívery, Školská 14
� 19.00 - M. Gorkij, R. Polák: Play
Gorkiy alebo Letní hostia, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - V. Klimáček: Som hot dog
(true story of my facebook), divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

PIATOK 12. novembra
� 9.00 a 11.00 - Ľ. Podjavorinská: Čin,
Čin, od 3 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Music club: Turecký večer,
Duo Engin a Roman - osmanská a turec-
ká tradičná inštrumentálna hudba, Rusti-
qua - tanečná skupina v štýle Tribal a Tri-
bal fussion, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - Old School Brothers, Z ulice
hore, Heineken Tower Stage
� 19.00 - Koncert hviezd, účinkujú
Emotion Group, I. Kučer, operný spev ,
orientálne tance, M.Chrenko, spev, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A,vstup voľný 
� 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre dvoch
alebo domáca šibenica, obnovená premié-
ra, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 20.00 - Exyt víchod, divadlo Ystfud,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Five gentlemen, reštaurácia
Abadona, Žilinská 4 

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

vyjdú opäť o týždeň

11. novembra 2010

Sprinter Safety Edition - Poistite si úspech

Zvýhodnenia platia na všetky vozidlá Sprinter objednané do 31. 12. 2010.
* Preplatenie náhradného vozidla pri poistnej udalosti počas nevyhnutnej doby opravy.
Kombinovaná spotreba: 9,6–14,2 l/100 km, Emisie CO2 (kombinované): 255–347 g/km

Využite do konca roka 2010 benefity k bezpečnému a úspešnému podnikaniu: 
•  Výhodné financovanie na 36 mesiacov s úrokovou sadzbou 4,9 % pri akontácii 20 %

Okrem toho získajte bezplatne na 1 rok:
• Povinné zmluvné a havarijné poistenie

• Poistenie náhradného vozidla*

• Úrazové poistenie osôb vo vozidle

 + Havarijné poistenie po ukončení 1. roku len za 1,9 %

www.mercedes-benz.sk
www.mbfs.sk, www.leas.sk

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
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