
O niektorých zmenách týkajúcich sa
cestovania, o nových cenách cestov-
ných lístkov, o ich výmene, ako aj o
platnosti tarifných pásem sme sa
pozhovárali s vedúcou oddelenia
tarifných služieb DPB, a.s., Zuzanou
HORČÍKOVOU. 
- Cestovné lístky v hodnote 50 a 70
centov budú platné ešte aj v auguste.
Cestujúci ich môžu využiť, rovnako aj
turistické cestovné lístky kúpené do 31.
júla 2011.
Kde sa môžu nevyužité lístky meniť? 
- Cestujúci ich môžu vymeniť za nové
v protihodnote s prípadným doplat-
kom v predajnich DPB a nad dvadsať
kusov v predajni na Olejkárskej. V
zmysle platného Prepravného poriad-
ku MHD v Bratislave sa peniaze za
nevyužité lístky nevracajú.
Dokedy budú platiť dve tarifné
pásma a prečo ste ich ešte nezrušili?

- Od 1. augusta pri predaji predplat-
ných cestovných lístkov došlo k zhar-
monizovaniu tarifnej politiky s kon-
cepciou integrovanej dopravy Brati-
slavského samosprávneho kraja. Do-
pravný podnik do 31. júla predával
predplatné cestovné lístky na 30, 90 a
365 dní s platnosťou pre prvé a pre
druhé tarifné pásmo a celosieťové.
Zrušiť pásma sme nemohli okamžite,
pretože lístky platia na obdobie a v roz-
sahu, pre ktoré boli vydané. Tarifné
pásma zrušíme až po skončení platnos-
ti posledného vydaného pásmového
predplatného lístka, to znamená pri-
bližne o 13 mesiacov. Je to preto, lebo
v Bratislave je umožnený predaj pred-
platných cestovných lístkov 30 dní
vopred pred požadovanou platnosťou.

Načo si treba dať pozor pri tarifných
pásmach? 
- Chceme upozorniť držiteľov pásmo-
vých predplatných cestovných lístkov
na povinnosť označiť si cestovný lístok
na jednu cestu pri ceste do pásma, pre
ktoré nemajú platný predplatný cestov-
ný lístok.
Ako postihlo zvyšovanie cestovného
dôchodcov? Zmenilo sa niečo?
- Nedošlo tu k žiadnym zmenám.
Občania SR a držitelia povolenia na
trvalý pobyt nad 70 rokov môžu stále
cestovať zadarmo. Ľudia s nárokom
na bezplatnú prepravu môžu zadarmo
cestovať aj nočnými spojmi. Pobera-
telia starobných dôchodkov majú
nárok na zľavu 50 percent. Od 1.
augusta sme zrušili aj príplatky k
predplatným a turistickým cestovným
lístkom na nočných spojov.

Zhováral sa Robert Lattacher
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BRATISLAVA
Tohtoročná sezóna na mestských
kúpaliskách bude zrejme jedna z naj-
horších za posledné roky. Mestský
podnik STaRZ vzhľadom na pre-
menlivé počasie nepredpokladá zlep-
šenie návštevnosti ani v auguste.
Riaditeľ STaRZ-u Jozef Chynoranský
považuje tohtoročnú sezónu na kúpali-
skách za najhoršiu od roku 2005. Pri-
pustil dokonca, že vzhľadom na vývoj
počasia bude možno najhoršia za po-
sledných desať aj pätnásť rokov. Ako
informoval, v porovnaní s minulým ro-
kom poklesli tržby na mestských kúpa-
liskách o takmer 198 000 eur. Počas
uplynulej sezóny sa prišlo kúpať viac

ako 220-tisíc ľudí a tržby boli vyše 416-
tisíc eur. V tejto sezóne využilo kúpalis-
ká zatiaľ iba 83-tisíc návštevníkov. 
„S návštevnosťou vysoko zaostávame a
už nemáme šancu to tento rok dohnať,“
uviedol J. Chynoranský. Ako prezradil,
tohtoročné tržby sú zatiaľ vyše 150 000
eur. Ľudí však podľa neho od návštevy
kúpalísk neodrádza vstupné, ale poča-
sie. Ceny vstupného na mestských
kúpaliskách sú od dvoch do troch eur.
Tri vyberajú na Rosničke aj vzhľadom
na nadštandardné možnosti, ktoré kúpa-
lisko ponúka.
Podľa riaditeľa STaRZ-u sa kúpaliská
neoplatí počas zlého počasia otvárať pre
takých návštevníkov, ktorí by si chceli

iba zaplávať. Ekonomicky by to bolo
vraj neefektívne. Ako uviedol, vzhľa-
dom na to, že v noci klesá teplota pod 15
stupňov, v bazénoch sa voda ochladí.
Na Rosničke a na Tehelnom poli vie
mestská organizácia vodu dohriať, no
vzhľadom na vysoké energetické nákla-
dy by sa to pre dvadsať či tridsať plav-
cov neoplatilo. Navyše organizácia by
musela zabezpečiť plný servis, teda
plnú prevádzku bez ohľadu na počet
návštevníkov na kúpalisku.
Mestská organizácia STaRZ prevádzku-
je dve kúpaliská v Rači, ďalej Tehelné
pole, Rosničku, Delfín a jedno kúpalis-
ko v Lamači. Je aj správcom prírodného
kúpania na Zlatých pieskoch. (rob)

Leto je zatiaľ pre kúpaliská katastrofálne
Kúpaliská sú prázdne, chladné leto nežičí prevádzkovateľom ani kúpaniachtivým. FOTO - Robert Lattacher

Staré lístky platia až do konca augusta

Belasý sen 

o Lige majstrov

sa skončil už 

v 3. predkole
BRATISLAVA
Zatiaľ čo majstri troch okolitých
krajín (Rakúsko - Sturm Graz, Poľ-
sko - Wisla Krakov, Česko - Viktoria
Plzeň) ešte snívajú svoj sen o Lige
majstrov, slovenský šampión ŠK
Slovan Bratislava už má šancu hrať
iba Európsku ligu.
O možnosť postúpiť do lukratívnej
spoločnosti a základnej časti Ligy
majstrov prišiel Slovan už v 3. predko-
le, kde nestačil na APOEL Limassol.
Podobne ako pred dvanástimi rokmi
proti Famaguste, aj teraz bol teda maj-
ster z Cypru nad sily Slovana. 
Rozdiel bol však v tom, že kým v roku
1999 boli grigovci Famaguste mini-
málne vyrovnaným súperom a o
postup prišli pre svoje nepremenené
šance v domácej odvete, APOEL je
jednoducho niekde inde než súčasný
Slovan.
Ukázalo sa, že bezgólová remíza v
úvodnom dueli nebola v podstate žiad-
nolu výhodou. Cyperčanom bolo totiž
úplne jedno, či hrajú doma alebo v Bra-
tislave a aj v odvete (0:2) predviedli
svoju tradičnú kombinačnú hru. Domá-
cim nedali dlhé minúty loptu a vysunu-
tému Šebovi pripravili akurát dobrý
kondičný tréning bez lopty... 
„Súper aj v odvete potvrdil svoje kvali-
ty, my však máme určite na viac, než
sme ukázali. Situáciu nám však skom-
plikovalo nepochopiteľné Grendelovo
vylúčenie, po ktorom sme sa spoliehali
už len na štandardky,“ priznal dnes už
bývalý tréner Karel Jarolím. (db)

ŠK Slovan v boji 

o Európsku ligu

vyzve AS Rím
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan si dali v novej
sezóne za cieľ postúpiť do jednej zo
základných skupín Ligy majstrov
alebo Európskej ligy. Prestížnu Ligu
majstrov si už nezahrajú, stále však
zostáva možnosť postúpiť do zá-
kladnej skupiny Európskej ligy.
V ceste za týmto cieľom však bude
treba zdolať taliansky veľkoklub AS
Rím, mužstvo legendárneho Francesca
Tottiho. AS sa vráti na Slovensko po
dvoch rokoch. V auguste 2009 hral v
play-off Európskej ligy v Košiciach,
kde remizoval 3:3, v odvete však
východniarov rozprášil 7:1! 
Prvý duel sa hrá vo štvrtok 18. augusta
2011 na Pasienkoch, odveta je o týždeň
neskôr na Stadio Olimpico v Ríme. Slo-
van už môže rátať aj s posilou, Milošom
Lačným zo Sparty. (db)

Mestskí poslanci 

rozhodnú, či 

v tržnici bude

trh alebo kultúra
STARÉ MESTO
O osude ďalšieho využitia Starej
tržnice na Námestí SNP by mali roz-
hodnúť poslanci na jednom z najbliž-
ších zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva. Či už bude v tržnici trh, alebo sa
využije na kultúrne akcie, realitou by
to malo byť až od budúceho roku.
Primátor chce predložiť nový návrh na
využitie budovy na jedno z jesenných
zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Podľa neho poslanci dostanú dve mož-
nosti. Buď sa rozhodnú, že v tržnici
bude kultúra alebo trh. Primátor tvrdí,
že bude len na nich, čo vyberú. Tržnicu
zatiaľ využíva Bratislavské kultúrne a
informačné stredisko a do konca kalen-
dárneho roku v nej ešte majú byť rôzne
kultúrne a spoločenské podujatia. 
Mestskí poslanci v minulom volebnom
období schválili zámer návratu trhu do
Starej tržnice. Súčasné vedenie mesta
chce preto iniciovať krátku (približne
mesačnú) verejnú diskusiu o jej ďal-
šom využití, aby sa k budúcností
objektu mohli vyjadriť aj samotní Bra-
tislavčania.
Najbližšie riadne zasadnutie mestské-
ho parlamentu je plánované na 29. sep-
tembra. (rob)

Plaváreň na

Pasienkoch 

je už otvorená 
NOVÉ MESTO
Mestská organizácia STaRZ pred-
časne otvorila mestskú plaváreň na
Pasienkoch. Rozhodla sa tak kvôli
nestálemu a chladnému počasiu toh-
toročného leta, ktoré vyhnalo ľudí z
otvorených kúpalísk. Pasienky mali
byť pôvodne zatvorené až do 20.
augusta.
Plaváreň môžu záujemcovia využívať
už od 8. augusta 2011. Päťdesiatmetro-
vý bazén je verejnosti k dispozícii
denne od 8.00 do 20.00 h. Od septemb-
ra bude plaváreň otvorená v bežnom
režime od 6.00 do 22.00 h. Rozvrh plá-
vania je počas sezóny stanovený na
dva týždne dopredu. Voda v bazéne má
26,5 stupňa a vstupné pre dospelého je
2,70 eura, pre študentov 2 eurá. Deti,
seniori nad 62 rokov a držitelia preuka-
zu ZŤP platia 1,70 eura. Dospelí držite-
lia mestskej karty zaplatia 2,16 eura,
deti do 15 rokov a seniori nad 62 rokov
1,36 eura.
Mestská organizácia STaRZ kvôli
predčasnému otvoreniu musela urých-
liť údržbu čerpadiel, vzduchotechniky,
klimatizácie, sociálnych zariadení a
pod. (rob)
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Ružová dolina

má opravený

park s ihriskom
RUŽINOV
Zrekonštruovaný park s detským
ihriskom v Ružovej doline slávnostne
odovzdali do užívania. Mestská časť
Ružinov tým ukončila projekt, na
ktorý z Operačného programu Brati-
slavský kraj získala nenávratný
finančný príspevok 444 665,11 eura. 
Zostatok z celkových nákladov 468
068,54 eura financovala ružinovská
samospráva zo svojho rozpočtu.
„Verím, že obyvatelia budú s novou
podobou tohto príjemného parku v
pokojnom vnútrobloku spokojní a
budú ho aj vďaka novému detskému
ihrisku využívať viac ako doteraz. Teší
ma, že sa na takýto projekt podarilo
mestskej časti získať peniaze z euro-
fondov,“ vyjadril sa starosta Ružinova
Dušan Pekár. 
V rámci revitalizácie parku v susedstve
kúpaliska Delfín mestská časť Ružinov
vybudovala nové detské ihrisko
doplnené o fitnes prvky a drobnú
záhradnú architektúru. Pribudli chod-
níky, parkový mobiliár, zábrany proti
parkovaniu na zeleni. Vysadených je
47 nových stromov. 
Lokalitu Ružová dolina využívajú oby-
vatelia najmä na rekreáciu. V okolí sa
nachádza materská škola a kúpalisko
Delfín, základná škola, tri stredné
školy, futbalový štadión, nákupné cen-
trum, penzión pre seniorov a reštaurač-
né zariadenie. (brn)

Opravujú

najstaršiu školu

v Ružinove
RUŽINOV
Najstaršia škola v Ružinove bude
mať nové sprchy, toalety a prezlie-
karne. Mestská časť Ružinov rekon-
štruuje v Základnej škole Kulíškova,
ktorú postavili v roku 1952, hygienic-
ké zázemie patriace k telocvični. 
„Sme škola so športovou tradíciou a
naša telocvičňa sa využíva aj po vy-
učovaní. Príjmy z prenájmu telocvične
nám pomáhajú pri získavaní peňazí na
ďalšie opravy,“ informovala riaditeľka
školy Antónia Snehotová. 
Do začiatku školského roku Ružinov
zrekonštruuje sociálne zariadenia v
štyroch základných a v troch mater-
ských školách, samospráva investuje
do letných rekonštrukčných prác vyše
125-tisíc eur. (brn)

STARÉ MESTO
Na úseku medzi Starým a Novým
mostom na petržalskej strane chýba
oficiálny chodník pre cyklistov. Naj-
mä zahraniční cyklisti ho hľadajú
márne. Jeho vybudovanie sa tak sko-
ro ani nechystá.
Mnohí cyklisti, ktorí prichádzajú k Sta-
rému mostu od Klokočovej ulice sú za
ním bezradní. Oficiálny cyklochodník
sa skončil, a tak majú len tri možnosti,
ako prejsť pod Nový most. Všetkými
tromi pritom porušujú predpisy! Prvá je
po Viedenskej ceste, ktorá je však od
Starého mosta jednosmerná a cyklisti
jazdia v protismere, čo potvrdil aj
hovorca riaditeľstva PZ Bratislava Fran-
tišek Peczar: „Cyklisti jazdiaci v smere
na Nový most sa dopúšťajú priestupku.“
Cez Sad Janka Kráľa by cyklisti nemali
jazdiť, a tak zostáva tretia možnosť, cez
Tyršovo nábrežie, kadiaľ žiadny cyklo-
chodník nevedie. Podobná situácia je
pritom aj z opačnej strany, od Nového
mosta, s tým, že cyklisti môžu prejsť
frekventovanou Viedenskou cestou, no
s chaoticky zaparkovanými autami.
Absencia cyklistickej trasy dezorientuje
aj zahraničných cyklistov, prichádzajú-
cich z Rakúska alebo z Maďarska.
Mestská organizácia STaRZ, ktorá sa
stará o správu existujúcich a budovanie
nových cyklotrás, absenciu cyklistické-
ho chodníka na tomto úseku priznáva.
Tvrdí, že mesto v minulosti zabezpečo-
valo architektonickú štúdiu, ktorá uva-
žovala aj s umiestnením chodníka pre
cyklistov na tomto území. STaRZ sa

chce týmto nedostatkom v budúcnosti
zaoberať, v súčasnosti však rieši cyklo-
trasy na Viedenskej ceste, Košickej a na

ďalších, finančne menej náročných pro-
jektoch. Robert Lattacher

FOTO - autor

Medzi Starým a Novým mostom chýba

cyklochodník, cyklisti sú dezorientovaní

RUŽINOV
Nová výstavba sa pripravuje na Baj-
kalskej ulici pred hotelom Holiday
Inn. Projekt má pracovný názov
Business Center Bajkal 2 a pôjde o
nové hotelové a kongresové centrum. 
Polyfunkčný súbor by mal stáť na
súčasnej trávnatej ploche pred hote-
lom. Investorom je spoločnosť Slov-
karpatia. Celkové náklady na stavbu sa
odhadujú na približne 50 miliónov eur.
Polyfunkčný komplex má mať tri
bloky a bude v nich ponuka na
komerčné a administratívne priestory,
hotelové izby, byty, kongresové miest-
nosti a wellness centrum. 
Výšková časť budovy je ako blok A
navrhovaná do výšky 23 podlaží. Blok
B s wellness a s kongresovým centrom
má byť päťpodlažný. Administratívny
blok C bude so siedmimi a jedným
ustúpeným podlažím. Komplex Busi-
ness Center Bajkal 2 má stáť na 3288
štvorcových metroch. Tri podzemné
podlažia poskytnú približne 466 par-
kovacích miest.

V hotelovej časti sa ráta so 124 lôžka-
mi. Rezidenčná časť ponúkne 105
bytov s priemernou plochou takmer
130 štvorcových metrov. Administra-
tívne priestory budú mať úžitkovú plo-
chu 6236 štvorcových metrov. 
So začiatkom výstavby ráta investor v

apríli budúceho roku, dokončenie
predpokladá v máji 2013. Jej súčasťou
bude napríklad aj zriadenie priraďova-
cieho a vyraďovacieho pruhu na Baj-
kalskú ulicu, vrátane úpravy priľa-
hlých chodníkov. (rob)

VIZUALIZÁCIA - KOSI s.r.o.

Na Bajkalskej má vyrásť nové kultúrne

a kongresové centrum za 50 miliónov

Záhradnícka ulica 83, 821 08 Bratislava, telefón: 02 5556 3860, www.intermedial.sk

21.sezóna

To najlepšie z Chorvátska 
(Rovinj, Poreč, Vrsar, Trogir, Dubrovnik, ostrovy)

Dopredaj autobusových zájazdov v auguste a septembri do Rovinja:
ubytovanie s polpenziou: od 168 €, dieťa až do 15 rokov zadarmo
doprava dospelý 70 €, do 20 rokov 50 €, dieťa do 5 rokov zadarmo

Dalmácia: dospelý od 170 €, dieťa až do 10 rokov zadarmo

Bratislava sa
stala mestom
výnimiek
V dolnej časti Námestia SNP prešla
audina bez obáv do protismeru. Má
povolenie, krčili ramenami príslušníci
mestskej polície, keď ich na auto upo-
zornili chodci. Na Železnú studienku
každý víkend prichádzajú desiatky
vozidiel s povolením jazdy v tejto
oblasti. Nie sú to ľudia, ktorí by tu
pracovali, či robili poriadok. Vodiči
len zaparkujú a idú grilovať, alebo si
sadnú na ryby. Majú povolenie, tvrdia
mestskí policajti, keď sa ich spýtate,
prečo pustili auto hore do lesa.
Dva príklady z mnohých, ktoré v Brati-
slave platia. Mesto sa stalo rajom pre
rôzne výnimky a povolenia. Veľké džípy
s nálepkou invalidov, do ktorých nasa-
dajú holohlaví intelektuáli bez krku a
ktorí bez problémov parkujú na mies-
tach vyhradených pre invalidov, sú
súčasťou nákupných centier už niekoľ-
ko rokov. Postupne sa k nim pridávajú
diplomati skúšajúci parkovať neraz aj
pod Michalskou bránou, politici jaz-
diaci do garáže pod Hradom v protis-
mere a trúbiaci na chodcov, ktorí nestí-
hajú uskočiť z priechodu, v centre
mesta sa premávajú podnikatelia auta-
mi nie do deviatej, ale celých 24 hodín
a parkujú priamo pred svojimi krčma-
mi či kanceláriami. Políciu je zbytočné
upozorňovať. Vodiči (autá) majú totiž
povolenie, znie najčastejšia odpoveď
polície, mestskej alebo štátnej.  Výsle-
dok? Pomaličky ale isto rezignujú všet-
ci slušní obyvatelia mesta. 
Väčšina Bratislavčanov síce zúri, no
nezostáva jej nič iné, len si zvykať. Na
zmenu to totiž tak skoro nevyzerá.
Dôvod je jasný. Tí, ktorí o podobných
veciach rozhodujú, tiež potrebujú
výnimky, ktoré sami využívajú. Navy-
še majú plno kamarátov, známych,
rodinu, obchodných partnerov, kto-
rým sa treba zavďačiť. 
Normálny vodič, ktorí ešte nemá v Bra-
tislave na niečo výnimku (na parkova-
nie, jazdu v pešej zóne, zastavenie a
státie...), je tak pomaly vzácnosťou.
Blíži sa však čas, keď výnimku bude
musieť mať aj on sám na to, aby vôbec
mohol jazdiť a parkovať v meste plnom
výnimiek a povolení. Dušan Blaško



Dopravca chce

rušiť niektoré

spoje MHD
BRATISLAVA
Mestský dopravca navrhuje výrazné
šetrenie nielen v podobe prepúšťa-
nia zamestnancov, ale aj rušenia a
redukcie niektorých spojov a znižo-
vania tzv. vozokilometrov. Samotný
primátor však s rušením liniek nesú-
hlasí.
Bratislavský dopravný podnik na-
vrhol v rámci úsporných opatrení
ponechať bez zmeny len 83 zo 114
liniek mestskej hromadnej dopravy.
Zrušiť by chcel linky 7, 17, 27, 35,
38, 44, 51, 58, 89, 133, 139, 147, 151.
Zmena intervalov by sa však dotkla aj
ďalších  desiatich liniek.
Návrh na úsporu 1500 vozokilometrov
v rámci redukcie výkonov mestskej
hromadnej dopravy za september až
december tohto roka považuje primá-
tor za neprijateľný. Rušenie spojov by
podľa neho znamenalo zníženie
dostupnosti verejnej dopravy. 
Podľa primátora sa už mestu s oficiál-
nym protestom proti rušeniu linky č. 27
ozvalo 114 občanov a mnohí obyvate-
lia sú napríklad aj proti rušeniu linky
133. Znižovanie dlhu dopravcu vidí
primátor prostredníctvom úsporných
opatreniach podniku, znižovaním spo-
treby pohonných hmôt a podobne.
Tento rok sa podľa neho neráta ani s
prepúšťaním vodičov mestskej hro-
madnej dopravy. (rob)
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NOVÉ MESTO
Novomestská miestna samospráva
chce zatraktívniť lokalitu v okolí
sedačkovej lanovky a prilákať na jej
využívanie omnoho viac ľudí.
Lanovka vykazuje ročnú stratu 150-
až 200-tisíc eur. Miestny úrad preto
prichádza s niekoľkými nápadmi,
ako predísť jej zániku.
Medzi návrhmi, ako zatraktívniť leso-
park v okolí lanovky na úseku od
nástupnej stanice pri bývalej reštaurá-
cii Snežienka po vrcholovú stanicu na
Kamzíku je napríklad vybudovanie
lyžiarskych zjazdových tratí a menej
náročných cyklistických chodníkov.
Zástupcovia Nového Mesta tvrdia, že
zjazdovky na svahoch už existovali, no
dlhodobo sa nevyužívajú. V tejto časti
preto vyrástli tzv. náletové dreviny. 
Ak by sa lyžiarske dráhy obnovili,
Nové Mesto neplánujeme svahy rozši-

rovať nad rámec pôvodnému stavu a
neráta ani so zmenou profilu kopca či
so zásahmi ťažkou technikou. 
„Oblasť Koliby a Železnej studienky
funguje ako pľúca Bratislavy, pravi-
delne tam chodievam s deťmi na pre-
chádzky. Určite by som bol proti aké-
mukoľvek zámeru, ktorý by lokalitu
akokoľvek ohrozil,“ uviedol novo-
mestský starosta Rudolf Kusý. Miest-
ny úrad odhaduje otvorenie prvého
svahu pre lyžiarov koncom roka 2012.
V priebehu budúceho roku chce sprí-
stupniť aj nové lesné cestičky pre
cyklistov. „Naším zámerom je vybu-
dovať cyklotrasy využiteľné pre čo
najširšiu verejnosť, stredne náročná
trať pre rekreačných športovcov,
menej náročná trať pre rodiny s
deťmi, prípadne staršiu generáciu,“
uviedol R. Kusý.
Neďaleko vysunutej lanovej dráhy už

existuje cyklistická trasa, no tú si neofi-
ciálne vybudovali cyklisti jazdiaci na
extrémne ťažkých členitých a horských
terénoch, známi ako bikrosáci. S finan-
covaním zámerov sa zatiaľ Nové
Mesto spolieha na pomoc miestneho
EKO podniku, ktorého zriaďovateľom
je mestská časť.
Podľa primátora Milana Ftáčnika dôle-
žitou súčasťou zámeru by malo byť aj
znovuobnovenie výletného gastrono-
mického zariadenia na mieste bývalej
reštaurácie Snežienka. Nemalo by ísť o
hotel, ale len o zariadenie na občerstve-
nie. Primátor odmieta zmenu doprav-
ného režimu na Železnej studienke v
podobe povolenia vjazdu počas víken-
dov. Naopak, vie si predstaviť úplný
zákaz vjazdu do tejto časti lesoparku s
tým, že návštevníkov by mohli voziť k
Snežienke vláčiky, vozidlá na batério-
vý pohon, prípadne aj koče. (rob)

STARÉ MESTO
Na začiatku Pražskej ulice, v smere
z centra, nedávno zmizol dom,
ktorý stál v domoradí siahajúcom
až nad Hlavnú stanicu. V súčasnos-
ti je miesto ohradené plotom, žiad-
ny pohyb v týchto dňoch sme však
na zbúranisku nezaznamenali.
Dom na Pražskej ulici číslo 7 dalo
nedávno zbúrať ministerstvo zahra-
ničných vecí. Na vedľajšom dome
visí tabuľa, na ktorej sa záujemca
dočíta, že ide o asanáciu objektu na
Pražskej 7, kto je projektantom, sta-
vebníkom, kto vydal búracie povole-
nie a kedy sa malo búraniu urobiť.
Zaujímalo nás však, čo vznikne na
uvoľnenom pozemku. 
Z Ministerstva zahraničných vecí SR
nás informovali, že uznesenie vlády z
roku 2008 hovorí o potrebe riešiť
havarijný stav objektu a výstavby
novej administratívnej budovy. Podľa
statického posudku z roku 2009 bolo
podľa ministerstva zahraničných vecí
nevyhnutné objekt asanovať. „Stavba
bola staticky narušená, hrozilo jej
zrútenie. Objekt nebol pamiatkovo
chránený a nenachádzal sa v pamiat-
kovej zóne,“ informovalo minister-

stvo. Ako rezort v stanovisku dodal,
asanáciou budovy na Pražskej 7 sa
zlepší stav susedného bytového
domu, ktorého podmienky pustnúca
budova zhoršovala. 
„Pri búracích prácach sa nám podari-
lo vysúťažiť o 110 000 eur nižšiu

sumu, ako sa plánovalo. Súčasné
vedenie rezortu s výstavbou novej
budovy zatiaľ neráta,“ konštatuje
ministerstvo zahraničných vecí ako
majiteľ objektu a pozemku. 

Robert Lattacher
FOTO - autor

Nové Mesto plánuje zatraktívniť oblasť

v okolí lanovej dráhy, ktorá je stratová

Na Pražskej ulici zmizol jeden dom,

zbúrali ho kvôli havarijnému stavu

Projekt vzdelávania v spoločnosti 
Motor-Car Bratislava

Spoločnosť Motor-Car Bratislava úspešne zrealizovala ďalší projekt zameraný
na zvýšenie vzdelanostnej úrovne svojich pracovníkov. 

Projekt pod názvom Všeobecným vzdelaním zamestnancov Motor-Car Bra-
tislava, spol. s r. o., zvýšiť ich pracovný potenciál a adaptibilitu na trhu
práce bol spolufinancovaný z prostriedkov ESF v rámci operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia s cieľom podporiť rast zamestnanosti a zlep-
šiť zamestnateľnosť s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť. Uvede-
ný projekt vzdelávacích blokov, školení a kurzov zahŕňal školenia zamestnan-
cov v oblasti riadenia ľudských zdrojov: 

� vzdelávanie manažérskych zručností
� vzdelávanie jazykových zručností
� školenia zamestnancov v oblasti odbornej zdatnosti

Zrealizovaný projekt spoločnosti Motor-Car Bratislava zvýši konkurencie-
schopnosť spoločnosti a zabezpečí udržateľnosť rozvoja pre ďalšie obdobie.
Pomôže zamestnancom získať, či upevniť si sebavedomie prameniace z ich
vysokej profesionality, ktoré potrebujú pri svojom náročnom pôsobení.

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

Hlavné mesto SR Bratislava 
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí 

VYHLASUJE OBCHODNÉ VEREJNÉ
SÚŤAŽE NA NÁJOM NEBYTOVÝCH

PRIESTOROV V BRATISLAVE, 
k. ú. Staré Mesto v suteréne objektu na
Laurinskej ul. č. 7 o ploche 161,76 m2, na
prízemí objektu na Laurinskej ul. č. 7 o plo-
che 80,09 m2, na Uršulínskej ul. č. 6 o plo-
che 180,95 m2 a v Bratislave, k. ú. Karlova
Ves na ul. Hany Meličkovej č. 11 A o ploche
90,07 m2, o ploche 110,11 m2 a o ploche
62,42 m2. 

Podmienky obchodných verejných súťaží 
sú zverejnené na www.bratislava.sk.

Stavebné bytové 
družstvo Bratislava I.

Palackého 24, Bratislava

p r e n a j m e
� obchodný priestor s celkovou plo-

chou 208,25 m2, Palackého 20, Bra-
tislava - Staré mesto

� kancelárske priestory s celkovou
plochou 278,30 m2, Grösslingova
38-40, Bratislava - Staré mesto

� nebytový priestor 178,70 m2,
Západný rad 3-5, Bratislava - Staré
mesto

� nebytový priestor 99,20 m2, Tupole-
vova 7, Bratislava - Petržalka

Uvedené nebytové priestory sa môžu
využiť na kancelárie, obchodné, 

prípadne skladové priestory.

V prípade záujmu, informácie budú 
poskytnuté na tel. čísle: 54415728, 

mobil 0903744325, 
email: kramaric@sbd1-ba.sk

Žaloba na mesto

pre parkovisko

pri hrade Devín
DEVÍN
Mesto čelí žalobe na krajskom súde
zo strany krajskej prokuratúry. Tá
ho žaluje pre prístupovú cestu a par-
kovisko pri hrade Devín. Magistrát
totiž v minulosti rozhodol o zaradení
prístupovej cesty k hradu cesty do
siete komunikácií III. triedy bez
vedomia vlastníka a nevyhovel pro-
testu prokurátora. 
Z Krajského súdu v Bratislave potvrdi-
li podanie žaloby - 27. mája 2011. „Prí-
slušný senát vytyčuje termíny pojedná-
vaní aj vzhľadom na dátum podania vo
veci a množstvo vecí v senáte,“ uviedol
krajský súd.
Žalobu na súd podala krajská prokura-
túra po tom, ako mesto neakceptovalo
protest prokurátora. Ten napadol roz-
hodnutie magistrátu o zaradení prístu-
povej cesty vedúcej k Národnej kultúr-
nej pamiatke Devín a parkoviska na
úseku Muránska ulica - Kremeľská
ulica do siete komunikácií III. triedy od
3. septembra 2010. 
Prokuratúra protestovala, no neuspela,
preto podala žalobu na súd. Žaloba sa
týka najmä toho, že mesto neinformo-
valo vlastníkov pozemkov pod cestou
o tom, čo mieni urobiť. Ďalej toho, že
magistrát si vraj dostatočne nezistil, či
„pozemná komunikácia spĺňa kritériá
pozemnej komunikácie ako takej, a do
akej miery sa verejne využíva a ako je
na toto užívanie komunikačne potreb-
ná“. Technický popis a pasport územia
podľa prokuratúry nenahrádza odbornú
štúdiu o území. 
Starostka Devína Ľubica Kolková
považuje požiadavku na vypracovanie
štúdie za absurdnú. „Máme verejné
peniaze použiť na odborné deklarova-
nie toho, že jedinú prístupovú cestu k
Národnej kultúrnej pamiatke Hrad
Devín, kam denne prichádzajú davy
turistov z celého sveta, kde je okrem
iného zastávka mestskej hromadnej
dopravy a kde počas víkendov niet kde
zaparkovať, verejnosť aj skutočne
využíva?“ pýta sa starostka.
Mesto po nevyhovení protestu proku-
rátora postúpilo vec obvodnému úradu
pre cestnú dopravu a komunikácie,
ktorý nevyhovenie protestu potvrdil.
Pozemky pod prístupovou cestou v
roku 2004 získal pôvodný vlastník -
Spolok želiarov v Devíne. V roku 2005
ho predalo Družstvo podielnikov
Devín, ako právny zástupca pôvodné-
ho vlastníka, spoločnosti Pressburg
Faktoring. Tá sa neskôr premenovala
na Roxy Invest, s.r.o. Roxy invest sa
pokúšala mestu pozemky predať, no
podľa mesta ich nakoniec nekúpili pre
vysokú predajnú cenu. (rob)
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Po dlhšom čase sme opäť zavítali do
hotelovej reštaurácie. Tentoraz do reš-
taurácie SIGNATURE RESTAU-
RANT hotela Mercure na Žabotovej
ulici. Bývalá krajská centrála sloven-
ských komunistov a naposledy sídlo
kresťanských demokratov sa len
nedávno zmenilo na štvorhviezdičko-
vý hotel. Zaujímalo nás preto, ako tu
varia, pretože vždy je lepšie raz vidieť,
ako stokrát počuť.
Reštaurácia je na prízemí hotela, hneď
za recepciou. Interiér reštaurácie Signa-
ture je moderný a originálny, je členený
do viacerých častí, ktoré sú zariadené
odlišným mobiliárom. Oválne stoly sú
síce efektné a majú vydarený dizajn, ale
pri stolovaní vyvolávajú  rozpaky - sedí
sa za nimi trochu zboku.
Ponuka jedál zodpovedá súčasným tren-
dom - je skromná, ale pestrá. Predjedlá,
polievky, šaláty, bezmäsité jedlá a cesto-
viny, ryby, mäsité jedlá a dezerty, z kaž-
dého tri či štyri druhy. Aj to je záruka, že
kuchyňa pracuje len s čerstvými surovi-
nami. Na rozdiel od iných reštaurácií, v
Signature môže zákazník sledovať prí-
pravu jedál v priamom prenose na tele-
víznych obrazovkách. Tento unikátny

spôsob komunikácie však na druhej stra-
ne marí konverzáciu stolovníkov.
Z predjedál sme ochutnali Krevety v
pikantnej omáčke s opečeným toastom a
rukolovým šalátom (7,00 €). Boli vyni-
kajúce. Z polievok sme si vybrali Domá-
cu kapustnicu so zemiakom (4,50 €).
Bola však veľmi dobrá. Uvarený a
nakrájaný zemiak servírujú samostatne a
každý si tak z neho môže do polievky
pridať, koľko uzná za vhodné. Tento
spôsob servírovania pokračoval aj pri
hlavných jedlách v prípade omáčok,
ktoré sa pripravujú samostatne a kuchár
ich nemieša s mäsom.
Z hlavných jedál sme si dali jedno z naj-
drahších a jedno z najlacnejších jedál.
Filet steak z brazílskeho býčka s restova-
nou zeleninou, pečeným zemiakom a
omáčkou podľa výberu (23,00 €) bol
mimoriadne chutný, rovnako ako Brav-
čová panenka s omáčkou z modrého
syra podávaná so šampiňónovými
zemiakmi (13,00 €). Ocenili sme aj
veľmi originálne, doslova umelecké
aranžovanie jedál na tanieri.

Okrem jedál z jedálneho lístka ponúka
Signature Restaurant obedové menu v
podobe Bussines Lunch. Pozostáva z
polievky, hlavného jedla a dezertu. To
naše tvorila slepačia polievka s haluška-
mi, tagliatelle s kuracím mäsom a omáč-
kou z modrého syra a bolero krém v
čokoláde (9,90 €). Polievka bola slabšia
a menej výrazná, omáčka trochu prihus-
tá, a tak cestoviny s ňou vytvorili pevnú
masu, ktorá sa ťažšie konzumovala.
Mäso bolo výborné. Mimoriadne dobré
boli oba dezerty - čokoládové bolero v
rámci menu a Lievance s lesným ovo-
cím a vanilkou ochuteným smotanovým
krémom (4,50 €) z jedálneho lístka.
Obsluha bola pozorná, azda s výnimkou
servírovania hlavných jedál, keď sme
steak dostali na stôl s asi dvojminútovým
predstihom pred ostatnými hlavnými
chodmi. Celkovo sme boli v Signature
veľmi spokojní a túto novú bratislavskú
reštauráciu môžeme odporučiť aj nároč-
nejším gurmánom.
Naše hodnotenie:�����

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

Signature ponúka skvelú kuchyňu

Prevádzky nemajú povolenie hygienikov
S nepoctivosťou predaja, nedodržia-
vaním hygieny, nevydaním dokladu
o kúpe výrobku či služby a ďalšími
nedostatkami sa stretávajú slovenskí
zákazníci veľmi často. Na vine je
neraz aj sám spotrebiteľ, pretože to
neraz toleruje.
S nepoctivým podnikaním sa inšpekto-
ri SOI stretli napríklad v Bufete-potra-
vinách na Chorvátskej ulici. Zistili tam
neuvedenie hmotnosti pri dvanástich
druhoch výrobkov. Pri troch výrob-
koch chýbala cena. Inšpektori SOI uro-
bili aj kontrolný nákup, v ktorého
rámci kúpili osem druhov výrobkov.
Naúčtovali im zlú cenu - 21,98,
namiesto správnej 21,40, čím došlo k
poškodeniu spotrebiteľa. Prevádzka
navyše nepredložila povolenie regio-
nálneho úradu verejného zdravotníctva
na prevádzkovanie predajne a ani zdra-
votné preukazy zamestnancov. Pri do-
klade o kúpe tovaru chýbala adresa
prevádzkarne a namiesto zemiakov

bola uvedená cibuľa žltá. Za tieto
nedostatky udelil správny orgán poku-
tu 600 eur. 
Pokuta 900 eur zase neminula
prevádzku Krčma u Petiho na Bielo-
ruskej ulici. Počas kontrolného náku-
pu inšpektori SOI zistili, že predáva-
júci nalial menej alkoholu pri objed-
návke 1 x 50 ml hruškovice len 1,47
ml, čím došlo k ujme pre spotrebiteľa
o 0,06 eura. Inšpektorom ďalej prevá-
dzka nepredložila rozhodnutie orgánu
hygieny, ktorým by povolil prevá-
dzkovanie predajne. Pri siedmich dru-
hoch jedál v ponuke pre spotrebiteľa -
čaj, káva, cukrovinky Mila, Dru tyčin-
ky, arašidové chrumky, Slovakia chips
paprika a Slovakia biele lupienky,
nebolo uvedené množstvo. V rámci
kontrolného nákupu sa inšpektori SOI
rozhodli pre 0,3 l kofola čapovaná á

0,60 €, 50 ml Hruškovica Moravská
40% á 20,00 €/l, 47 ml Hruškovica
Moravská 40% á 20,00 €/l, 0,5 l džús
Trefa á 1,10 €, 1pc káva á 0,70 €.
Nákup bol účtovaný v hodnote 4,40
eura. Po vyúčtovaní a zaplatení kon-
trolného nákupu im nevydali doklad o
kúpe v žiadnej forme. 
V prípade, že kontrolovaná prevádzka
nepredloží správnemu orgánu doklad,
či spĺňa hygienické podmienky na pre-
daj výrobkov a poskytovanie služieb
vzhľadom na jej charakter, dochádza k
mareniu účelu zákona o ochrane spo-
trebiteľa. Neuvedenie údaju na aké
množstvo, či objem výrobku sa cena
vzťahuje, znemožňuje spotrebiteľovi
overiť si správnosť svojej objednávky.
Rovnako je spotrebiteľovi sťažené,
resp. znemožnené uplatnenie si rekla-
mácie na dodržanie hmotnosti, resp.
miery výrobkov. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie) 

Tak nám 

v Bratislave 

zase napršalo
LIST ČITATEĽA
Tak nám v meste opäť troška poprša-
lo a už sme tu mali kalamitu. V noci
na štvrtý augustový deň sa niekoľ-
kým dažďovým kvapkám podarilo
zatopiť podjazdy na Ružinovskej,
Bajkalskej, ale aj ďalších dôležitých
dopravných tepnách. 
Len preto, lebo neboli peniaze na vyčis-
tenie vpustí (kanálov). Čo už... Neboli
peniaze na prevenciu, tak sme ich poho-
tovo vytiahli na represiu. A v oveľa väč-
šom množstve - veď sme Slováci, tak
nebudeme na nejaké drobné hľadieť.
Zaplatili sme hasičov, policajtov, ktorí
usmerňovali premávku, šoféri zaplatili
za benzín navyše, aby sa vyhli inkrimi-
novaným miestam. A v konečnom dô-
sledku budeme nakoniec financovať aj
vyčistenie najkritickejších lokalít.
Tým sa však kolotoč nezastaví. Opäť
naprší, opäť budú záplavy, opäť sa bude
hasiť po požiari. Pripomína mi to naše
choré zdravotníctvo. Menšie ochorenia
sa bagatelizujú, niet voľných lôžok, ter-
mínov, niekedy ani dostatok sanitiek -
až napokon pacient zomrie, lebo ho
nestihli včas operovať. No v takom prí-
pade, aj keď to znie morbídne, sa pro-
blém s chorým občanom vyriešil. 
Na dopravných komunikáciách to
však takto nefunguje. Doprava kola-
buje, ale veď to nejako dopadne. Pre-
stane pršať, voda odtečie - a ešte aj
ušetríme financie. Dokedy...?

Ivan Václavík, Bratislava

Rozhodnutia 

by sa nemali 

robiť od stola
LIST ČITATEĽA
Dopravný podnik Bratislava prichys-
tal ďalšie zmeny v zastávkach, pričom
tentoraz ide o zmeny stálych zastávok
a ich preradenie do kategórie „zastáv-
ky na znamenie“.
Chápem, že takéto rozhodnutie je logic-
ké a určite má svoje opodstatnenie -
najmä pokiaľ ide o linky a zastávky na
takých miestach, kde sa vyskytuje len
minimum cestujúcich a kde z hľadiska
efektívnosti nemá význam zbytočne
zastavovať, pokiaľ nechce nikto nastúpiť
či vystúpiť. 
Rozhodne však do takejto kategórie
zastávok nepatrí Clementisova (a to
obojsmerne). Zastávku mám priamo na
dohľad z okna, a teda z vlastnej skúse-
nosti viem a vidím, že je na nej v oboch
smeroch neustály pohyb a vysoká frek-
vencia cestujúcich, dá sa povedať, že je
to najvyťaženejšia zastávka - akési
dopravné centrum Ostredkov!
Neviem, či sa niekto pýtal na názor
verejnosti, alebo aspoň vodičov, ktorí
jazdia na linkách 39 a 61 a pravidelne
zastavujú na zastávke Clementisova (?)
ale mám veľmi silný pocit, že o tejto
zmene opäť rozhodol niekto múdry od
stola, kto nemá ani len tušenie o reálnej
situácii v danej lokalite a vôbec by ma
neprekvapilo, keby dokonca ani neve-
del, o ktorú zastávku konkrétne ide. 
Bolo by správne overiť si najskôr súčas-
ný stav priamo na mieste a až na základe
reálnej skúsenosti rozhodovať o takých-
to (ne)výhodných zmenách. To by si
však vyžadovalo trošku námahy opustiť
aspoň na chvíľu pohodlie svojich áut,
previezť sa zopárkrát po trase uvede-
ných spojov, zažiť to „príjemné ľudské
teplo“ v tlačenici spojov, ktoré chodia až
trikrát za hodinu a verím, že v spoloč-
nosti bezdomovcov, ktorí si najmä v
zimných mesiacoch mýlia autobusy
linky 61 za pojazdné prechodné ubytov-
ne, by sa nesmierne tešili len na ten jedi-
ný moment, kedy spolu s húfom ostat-
ných cestujúcich konečne na zastávke
Clemetisova vystúpia. Ak však nezabud-
nú dať znamenie vodičovi, aby zastavil,
však? Zuzana Tumová, Ostredky
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www.kia.sk

Teraz len10 990 €

Vyberte si z našich obľúbených modelov Kia Soul a Kia Venga a získajte
dynamické a štýlové auto s nečakane veľkým vnútorným priestorom

teraz za výnimočnú letnú cenu iba 10 990 €!

1,4 LX

klimatizácia

rádio s CD, MP3, USB a AUX

centrálne zamykanie
s diaľkovým ovládaním

alarm

1,6 LX

klimatizácia

rádio s CD, MP3, USB a AUX

centrálne zamykanie

elektricky ovládané okná
vpredu i vzadu

Ponuka platí do 30. 9. 2011.
Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o. Kombinovaná spotreba: 6,2 - 6,4 l/100 km, emisie CO

2
: 148 - 149 g/km.

* 7 rokov / 150 000 km. Podrobnosti nájdete v Zmluvných podmienkach. Fotografi e sú ilustračné.

Cesta je široká,

chodci nemajú

kade chodiť
AD: CHODNÍK NA PRIBINOVEJ,
KTORÝ NIKAM... (BN 21/2011)
Problém parkujúcich áut na chod-
níku pred ministerstvom vnútra na
Pribinovej ulici Bratislavčania dôver-
ne poznajú. Aj preto sa k nemu vyja-
drili mnohí čitatelia, ktorí upozorňu-
jú, že v tomto úseku nie je jediným.

~      ~     ~
Chodník pred parkoviskom minister-
stva bol riadne naprojektovaný, lenže
majiteľ pozemku (ministerstvo) ne-
chcelo pustiť ani piaď. Plánovala sa tu
aj výstavba dočasného chodníka, ale
nebol súhlas kompetentných. Takže ak
sa chcete sťažovať na túto anomáliu,
sťažujte sa na ministerstve, prečo
musia mať pás územia nikoho a buriny
pri parkovisku namiesto chodníka. 

~     ~     ~
Pribinova ulica je jeden paškvil, ktorý
majú na svedomí projektanti a anomá-
liou vôbec je jej štvorprúdové usporia-
danie - načo toto mrhanie priestorom?!

~     ~     ~
Na zamyslenie je, ako možno napláno-
vať stavbu chodníka na cudzom pozem-
ku. 

~     ~     ~
Aký zmysel tu má cesta s dvoma pruh-
mi každým smerom. Dva pruhy pre autá
sú neskutočným luxusom, jeden pruh
každým smerom plus slušný chodník by
boli určite dostatočné... 

~     ~     ~
Vôbec sa tu nemyslelo na chodcov,
vystupujem za zástavky pri DPB, čo je
za rohom, a keď chcem prejsť na nástu-
pište autobusov 28 a 133, musím prejsť
šikmo cez štvorprúdovú širokú cestu! A
to sa týka aj návštevníkov Eurovey z
tejto zástavky, keďže tam priechod nie
je! A chodci idúci z centra mesta (napr.
od zástavky Malá scéna), musia prejsť
priechodom pre chodcov v tvare Z.
Navyše najprv idú jedným chodníkom,
ktorý sa zrazu skončí a oni musia prejsť
na druhú stranu! 

~     ~     ~
Takéto šírkové usporiadanie komuniká-
cie na úkor chodcov vypovedá o
archaickom vnímaní ulice „dopravák-
mi“, paradoxné pritom je, že projekt
nepochádza z čias budovania socialis-
tických sídlisk, ale zo súčasnosti.

~     ~     ~
Omyl, za „socíku“ sa prísne dbalo na
dodržiavanie noriem, nepovoľovali sa
nové cesty bez chodníkov. Čo ma však
prekvapuje, je fakt, že povoľujú stavby
domov a nikto neskontroluje umiestne-
nie plota, či nie je oproti výkresom pred-
sunutý do chodníka! Príklad z Devína.
Na Kremeľskej ulici sú novopostavené
domy, ktoré sú nielenže predsunuté do
chodníka, ale na zrekonštruovanom
chodníku (ktorý bol urobený rovno) si
majitelia vylobovali, že ho po celej šírke
zošikmili kvôli vstupu do ich garáží.
Takže ľudia chodia po šikmom chodní-
ku a vykrivujú si nohy na úkor áut, pri-
tom stačilo pred ich bránou zošikmiť
časť chodníka! 

(Z diskusie na www.banoviny.sk)

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

T: 0905 659 148, art@artinvest.sk
WWW.ARTINVEST.SK

PREDÁTE V AUKCII

Devín privíta rytierov aj dvorné dámy, 

bude sa strieľať z katapultov, kuší, lukov
DEVÍN
Počas posledného prázdninového ví-
kendu, 27. a 28. augusta 2011, si hrad
Devín pripomenie svoje pôvodné
poslanie. V 8. ročníku festivalu Devín
ožije dobami, keď sa po ňom prechá-
dzali dvorné dámy a rytieri sa hnali za
hrdinskými skutkami. 
Festival ponúkne návštevníkom aktív-
ny oddych v prírode naplnených histo-
rickou hudbou, šermom, tancom a
remeslami. Postará sa o to kultúrno-
historický program, ktorý poteší všetky
vekové kategórie. Už po 8. raz sa na
festivale predstavia okrem sloven-
ských šermiarskych, divadelných a

tanečných súborov aj ich zahraniční
kolegovia z Česka a z Maďarska. 
Na hlavnom pódiu sa odohrajú bojové
a divadelné vystúpenia historického
šermu, prezentácie lukostreľby či
bohatého delostreleckého arzenálu.
Dopĺňať ich budú súboje na koňoch.
Hradnú zábavu sprostredkuje historic-
ká hudba a dobové tance. Nočné
pódium ovládnu brušné tanečnice,
fakírska a ohňová show a ďalší orien-
tálny program. 
V areáli hradu môžu v sebe objaviť
talent veľkí i malí bojovníci. Streľba z
luku a z kuše či vrh oštepom im ukážu,
ako by obstáli počas vojenských ťaže-

ní. Výsady i úskalia života bojovníkov
sprostredkujú aj verné kópie vojen-
ských táborov. Život poddaných zasa
pripomenie prechádzka po starobylom
jarmoku. O gastronomickú pohodu sa
postarajú aj stredoveké pekárske špe-
ciality či tradičné nápoje ako kvas
alebo medovina. 

~      ~     ~
Vstupenky na festival pre dve osoby mô-
žu vyhrať piati čitatelia Bratislavských
novín. Súťaž potrvá na webstránke
www.banoviny.sk od 12. do 19. augusta,
stačí správne zodpovedať na súťažnú
otázku, vyplniť kontaktný formulár a mať
šťastie v sobotňajšom žrebovaní. (brn)

Autobusom 

na koncerty 

do Viedne
BRATISLAVA
Bratislavčania sa začiatkom jesene
môžu autobusmi Slovak Lines
odviezť na niekoľko viedenských
koncertov.
Pôjde napríklad o vystúpenie Roxette,
Bruno Mars & support, Lennyho Kra-
witza či Georgea Michaela. Autobusy
Slovak Lines Vás odvezú návštevní-
kov zo stanice Mlynské Nivy na mies-
to koncertu a po skončení aj späť. 
Aktuálna ponuka Dopravy na poduja-
tia je na internetovej stránke spoloč-
nosti.  Predaj lístkov sa končí 24 hodín
pred plánovaným odchodom. (brn)
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STARÉ MESTO
NA RADLINSKÉHO ULICI sa 40-
ročný Gejza Z. z okresu Revúca, 39-
ročný Ivan K. z Bratislavy a 38-ročná
Anna C. z okresu Dunajská Streda pokú-
šali vlámať do jednej z firiem, keď vyse-
kávali otvor v stene. Priamo pri čine ich
však zadržala policajná hliadka. 
NA JEDLÍKOVEJ ULICI 40-ročný
muž z Bratislavy počas policajnej kon-
troly dobrovoľne odovzdal kovovú ška-
tuľku s piatimi vrchnákmi od injekčnej
striekačky, jednou injekčnou striekač-
kou, jednou vatovou tyčinkou, jednou
bielou trubičkou, dve alobalové fólie,
jednu alobalovú misku a peňaženku s
igelitovým vreckom s obsahom nezná-
mej bielej kryštalickej látky. O tom, či
išlo o omamnú látku, psychotropnú
látku, jed alebo prekurzor, mala rozhod-
núť kriminalistická expertíza. 
NA ŽELEZNIČNEJ ULICI 26-
ročný muž z okresu Dunajská Streda
prehadzoval cez oplotenie rodinného
domu igelitové vrece s neznámym
obsahom a snažil sa preliezť na ulicu.
Keď muž spozoroval prichádzajúcu
policajnú hliadku, začal unikať. Na
opakované výzvy policajtov, aby
zastal, nereagoval, ignoroval aj
výzvu, že bude použitá služobná
zbraň a unikal aj potom, čo jeden z
policajtov vystrelil varovný výstrel
do vzduchu. Policajti brániaceho sa
muža zadržali až na Domašskej ulici.
V igelitovom vreci, s ktorým sa snažil
z pozemku ujsť, sa nachádzalo kŕmid-
lo a rôzne predmety z kovov v hodno-
te približne 40 eur.
NA PODTATRANSKÉHO ULICI sa
20-ročný muž z Bratislavy vlámal do
Škody Fabie combi. Kladivkom rozbil
okno na pravých predných dverách a z
vozidla odcudzil čiernu lakovanú kabel-
ku, v ktorej sa nachádzal mobil, slnečné
okuliare, 100 eur, diár a osobné doklady.
Poškodená 23-ročná žena z Bojníc
páchateľa videla a rozbehla sa za ním.
Keď muž utekal, zahadzoval odcudzené
veci. Poškodená ich pozbierala v nepo-
škodenom stave, škoda na vozidle však
bola 240 eur. 

PETRŽALKA
NA ČAPAJEVOVEJ ULICI 45-ročná
Bratislavčanka prechovávala omamné a
psychotropné látky. Získavala ich od
rôznych osôb a následne predávala kon-
zumentom. Počas prehliadky bytu, kde
sa zdržiavala, zaistili 112 g omamných
látok. Podľa predbežných výsledkov išlo
o fentanyl s rôznymi prímesami, mari-
huanu a metamfetamín. Zo zaisteného
množstva by bolo možné vyrobiť pri-
bližne 261 dávok drog. (mm, sb)

Koliba bola 

kedysi rajom 

pre lyžiarov
V horúcom lete a v Bratislave o lyžo-
vaní? Že je to možné, uvedomia si tí,
ktorí si zájdu na Kolibu a objavia
tam pozostatky vlekovej konštrukcie
a slušný terén pre kúsky zjazdárske-
ho kumštu. 
A keby sa podrobnejšie zaujímali o
tento krásny biely šport, možno by im
postarší pán prezradil, že na Kolibe sa
nielen behalo a zjazdovalo, či krúžilo
medzi slalomovými bránkami, ale aj -
skákalo! Lyžiarski nadšenci si na svahu
pod televíznou vežou, s dojazdom v
priestore, nad ktorým sa dnes týči hotel
West, od nepamäti stavali skokanské
mostíky. 
Keď sa im - samozrejme z dreva - po
čase zrútil, zostavili nový, vždy kvalit-
nejší, až na ňom vyrástol majster
Česko-Slovenska v združených prete-
koch (na prvých povojnových majstro-
vstvách ČSR v roku 1946 v Banskej
Bystrici), dnes v severskej kombinácii,
Elemír Nemesszeghy! 
Na Slovensku bol dlho najlepší, o čom
svedčí ním získaných trinásť sloven-
ských titulov. Popritom odvážne uva-
žoval nad vybudovaním oceľovej kon-
štrukcie mostíka, až došlo skutočne na
jeho slávnostné otvorenie 8. novembra
1959 za účasti elity českých skokanov.
Výrazne posunuli jeho kritický bod na
značku 50 metrov a mostík pokryli
umelou hmotou. Na Kolibe sa teda
dalo skákať v každom ročnom období.
Takýto primát na Slovensku mali vtedy
okrem Bratislavčanov len Banskoby-
stričania... Po skončení kariéry sám
Nemesszeghy (už bol profesorom na
fakulte telesnej výchovy a športu)
vychoval celkom zdatné družstvo sko-
kanov, v ňom okrem svojich synov
Velimíra a Eugena aj talentovaných
súrodencov Halenkovičovcov, Oswal-
da, Peška, Webera... 
S bežeckým i so zjazdárskym lyžova-
ním sa, samozrejme, začalo oveľa skôr.
Zámožnejší Prešporčania si už v polo-
vici 19. storočia chodievali zalyžovať
do neďalekých rakúskych Álp. Odtiaľ
si priniesli nielen záľubu v zjazde, ale
aj príslušné lyže i ďalší materiál. Aby
nezostali len pri jednorazovom a
finančne dosť náročnom zájazde, hľa-
dali si miesto v chladnejšom prostredí
severných svahov Kamzíka, na Kolibe,
smerom do údolia Železnej studienky.
Neostali však pri turistickom a rekreač-
nom lyžovaní, zakladali si kluby a
organizovali preteky. 
Od roku 1901 sa hlásili za členov
Západomaďarského turistického spol-
ku. Nelenili ani nemeckí občania Pre-
šporku a tlačiarenskí zamestnanci zalo-
žili v roku 1908 Spolok priateľov prí-
rody Naturfreunde. Členovia oboch
spolkov ešte pred prvou svetovou voj-
nou premenili Kolibu a jej okolie na
lyžiarsky raj. Po nej sa nehanbili pre-
menovať už za silného českého a slo-
venského živlu na Turistický spolok
priateľov prírody a rozvinuli ešte
bohatšiu činnosť - k viacerým bežec-
kým trasám pribudla aj slalomová lúka
a zjazdárska trať. Viedla miestami
hustým lesom a bola taká úzka, že aký-
koľvek pád hrozil vážnou ujmou na
zdraví... Jozef Kšiňan, Igor Mráz

(Pokračovanie nabudúce)

Liszt koncertoval v dome, nie na záhrade
O pár mesiacov si svet pripomenie
dvojsté výročie narodenia hudobného
skladateľa Franza Liszta. Iste to urobí
aj Bratislava. Lebo so starým Pre-
šporkom Liszta mnohé spájalo. Ako
to už však býva, po takom dlhom čase
sa na niektoré fakty jeho návštev už
úplne zabudlo a dnes kolujú v litera-
túre výmysly, nad ktorými by aj sám
Liszt krútil hlavou.
V rodine kniežat a grófov Esterházyov-
cov bolo samozrejmou tradíciou vyhľa-
dávať a podporovať nadaných hudobní-
kov. Otec Franza Liszta - Adam bol
hudobník v službách kniežaťa Mikuláša
II. Esterházyho. Vďaka grófovi Micha-
lovi Esterházymu sa uskutočnila aj prvá
z najmenej siedmich, možno aj ôsmich,
Lisztových ciest do Prešporku, v roku
1820. Mal deväť rokov (narodil sa 22.
októbra 1811) a za sebou prvý koncert v
Soproni. 
V Prešporku sa mal podľa tradície usku-
točniť jeho koncert v byte grófa Esterhá-
zyho. V minulosti sa predpokladalo, že
ide o byt na prvom poschodí domu číslo
3 na Michalskej ulici. Tam však v roku
1820 nijaký gróf Esterházy nebýval, len
o mnoho neskôr byt obývala jeho dcéra.
Pravdepodobnejšie sa zdá, že išlo o byt
na druhom poschodí domu na Ventúr-
skej ulici číslo 15, v ktorom teraz sídli
(po zničujúcej „rekonštrukcii“ a prestav-
be) Univerzitná knižnica. 
Objekt postavili v 70. rokoch 18. storo-
čia ako palác kniežaťa Leopolda de
Pauli, neskôr sa stal majetkom bohatých
mešťanov bez šľachtického prídomku.
Reprezentačné priestory na prvom
poschodí si v prvej polovici 19. storočia,
najmä počas zasadaní snemu, prenajímal
uhorský palatín. 
Deväťročný Liszt tu bol na návšteve
koncom novembra. Údajný koncert
(nebolo to len súkromné soireé pre pár
pozvaných hostí?) sa uskutočnil 26.
novembra. Prítomní z najvyšších mag-
nátskych kruhov boli hrou chlapca takí
očarení, že sa rozhodli finančne ho pod-
porovať v jeho ďalších štúdiách. 
Asi pred 50 rokmi sa ktosi v snahe byť
mimoriadne originálnym rozhodol tvr-

diť, že koncert sa odohral v letnom pavi-
lóne v záhrade medzi Ventúrskou a
Kapitulskou ulicou. Aj ten postavili v 70.
rokoch 18. storočia, ale nie ako obytný či
koncertný objekt. Záhradné pavilóny
bývali stavby s neveľmi hrubými
múrmi, určené na občerstvenie pre
návštevníkov záhrady. Treba si predsta-
viť dámy v ťažkých a zložitých róbach
18. storočia, ktoré sa prechádzali po
záhrade v horúcich letných mesiacoch.
Záhradný pavilón bol miestom, kde sa
mohli utiahnuť do chládku, popíjať
občerstvujúci nápoj, ovievať sa vejármi.
V zimných mesiacoch bývali v záhrad-
ných pavilónoch uskladnené lavičky či
stoličky z parku, ale najmä rastliny v
prenosných nádobách, najčastejšie dre-
vených, ktoré by zimu vonku asi sotva
prežili. Aj v nevykurovaných pavilónoch
však rastliny prežiť mohli. No usporia-
dať tam v zime klavírny koncert?
Ako by mohol 26. novembra 1820 v
nevykúrenej miestnosti s jednoduchými
nepriliehajúcimi oknami úspešne hrať
na klavíri zmrznutými prstami mladý
chlapec? Bol oblečený v kožuchu? Mali
na sebe kožuchy a na ušiach baranice
jeho poslucháči? A vôbec - načo by
ťahali do studenej miestnosti v záhrade
klavír, ktorý býval inak celý rok v saló-
ne? Veď pre drahý hudobný nástroj by to

znamenalo maximálne možné rozlade-
nie, ak nie prasknutie drevenej dosky. 
Nekritickí historici tvrdia, že takzvaný
Prešporský mier podpisovali 25. decem-
bra 1805 v Zrkadlovej sieni Primaciálne-
ho paláca. Pritom sa vie, že vtedy mrzlo,
že sála sa nedala nikdy vykurovať, ba že
vtedy v meste nebolo ani potrebné kuri-
vo. Navyše v paláci, ale kdesi inde, vzni-
kol len návrh textu, ktorý podpísali
dohodujúci sa páni. Definitívnu verziu
podpísal Napoleon v zámku Schönbrunn
pri Viedni! 
Rovnako sa tvrdí, že šesťročný Mozart
hral v Prešporku pred vznešenou spoloč-
nosťou v decembri 1762. V poslednom
adventnom týždni pred Vianocami, keď
žiadny kresťan v 18. storočí nemohol
koncert usporiadať! Ani len pre súkrom-
nú spoločnosť! A to sa mal na koncerte
hosťom predvádzať šesťročný chlapec,
ktorý mesiac predtým prekonal ťažkú
chorobu, na ktorú v 18. storočí zomiera-
li stovky detí! Ado Viedne sa mal vracať
24. decembra v nevykúrenom dostavní-
ku. Cesta z Prešporku do Viedne v mraze
trvala (jeho otcovi) 12 hodín!
Ak by mal človek uveriť tomu, že Liszt
hral 26. novembra na klavíri v záhrad-
nom pavilóne, a to ešte pred vznešenou
spoločnosťou, musel by súčasne veriť,
že Prešporok bol vtedy nie v Uhorsku v
strednej Európe, ale v južnom Taliansku,
kdesi pri Neapole. Štefan Holčík 

FOTO - archív
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statik@statik.sk www.statik.sk

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?

TVRDÁ EREKCIA
ktorá nastúpi do 20 minút, väčší
a hrubší penis, predlžuje dobu
pohlavného styku (až do 75
minút), žiadna bolesť hlavy ako
u konkurenčných výrobkov, zvy-
šuje chuť na sex. Cena za bale-
nie (6 tabliet) - 25 EUR.

Objednávajte na 
info.erekcia@centrum.sk,

www.silnaerekcia.sk
Tel. 0904 309 803
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Cena: dohodou

Kontakt: 0905 318 661, 0903 352 016
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HC Slovan 

privíta slávny 

NY Rangers
HOKEJ
V nedeľu 2. októbra 2011 o 17.00 h
zohrajú v Bratislave prípravný zápas
New York Rangers a HC Slovan Bra-
tislava. Duel je súčasťou série štyroch
exhibičných stretnutí newyorského
klubu v Európe pred začiatkom
nového ročníka NHL a bude sa hrať
v Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
Po troch rokoch a Tampa Bay zavítajú
na bratislavský ľad, tentoraz však už
pod strechu modernizovanej arény,
ďalší hviezdni hráči NHL. New York
Rangers patrí medzi najstaršie a najtra-
dičnejšie kluby NHL. V tomto roku si
pripomína 85. výročie svojho vzniku. V
roku 1926 klub založil prezident legen-
dárnej Madison Square Garden George
Lewis „Tex“ Rickard. Rangers patria do
skupiny klubov NHL, ktorým sa zvykne
hovoriť aj „Original Six“, čiže Pôvodná
šestka. V súčasnosti pôsobia v Atlantic-
kej divízii Východnej konferencie. Naj-
cennejšiu klubovú hokejovú trofej -
Stanley Cup - získali štyrikrát, prvý raz
v roku 1928 (teda hneď vo svojej druhej
sezóne po založení!) a zatiaľ naposledy
v sezóne 1993/1994. Generálnym
manažérom klubu je slávny Glen Sa-
ther, ktorého považujú za strojcu úspe-
chov Gretzkeho Edmontonu Oilers v
osemdesiatych rokoch minulého storo-
čia. 
Hlavným koučom klubu je v posled-
ných sezónach John Tortorella, Ameri-
čan, ktorý získal s Tampa Bay Lightning
Stanley Cup v roku 2004. Súčasný
káder Rangers je pestrou zmesou hoke-
jistov z takmer každej hokejovo vyspe-
lej krajiny, azda s výnimkou úradujú-
cich majstrov sveta Fínov. Slovenský
hokej v tradičných modrých dresoch
„Jazdcov“ zastupuje Marián Gáborík.
Česko reprezentuje známy útočník Vác-
lav Prospal. Tri korunky majú u The
Blueshirts (ďalšia prezývka klubu)
brankára Henrika Lundqvista (vlani mal
na konte najviac zápasov s čistým kon-
tom v celej NHL), obrancu Ericsona a
útočníka Thuressona. Za Rangers hrá aj
zrejme najznámejší nórsky hokejista
Mats Zuccarello, najlepší Ukrajinec
Ruslan Fedotenko a najlepší Poliak
Wojtek Wolski. 
Skutočnými hviezdami mužstva sú
však predsa len najmä hráči kanadské-
ho a amerického pôvodu. Vlani boli
popri Gáboríkovi najproduktívnejšími
hráčmi traja Američania: Brandon
Dubinsky, Ryan Callahan a Derek
Stepan. Medzi obrancami sa najviac
darilo Kanaďanom Danielovi Girardi-
mu, Bryanovi McCabeovi a Marcovi
Staalovi. Absolútnou hviezdou klubu
v novej sezóne by však mala byť nová
akvizícia z Dallasu, 31-ročný stredný
útočník Brad Richards, ktorý má
zatiaľ na svojom konte 716 kanad-
ských bodov v 772 zápasoch NHL. V
sezóne 2003/2004 pod vedením Tor-
torellu zdvihol nad hlavu trofej lorda
Stanleyho v drese Tampy.
Zápas Slovan Bratislava - New York
Rangers je súčasťou štvorzápasovej prí-
pravnej série 2011 Compuware NHL
Premiere Challenge, v rámci ktorej ešte
„Jazdci“ zohrajú zápasy proti Sparte
Praha, Frolunda Indians a EV Zug.
Základnú časť NHL 2011/2012 otvoria
New York Rangers 7. októbra v Štok-
holme proti Los Angeles Kings a o deň
neskôr proti Anaheim Ducks. (miv)

V Petržalke 

sa bude bojovať

aj o olympiádu
JAZDECTVO
Od 11. do 14. augusta 2011 sa usku-
toční už 46. ročník pretekov v skoku
na koni Aegon Mercedes Grand Prix
Bratislava CSIO 3*-W. V petržal-
skom areáli Slávie STU  by sa mali
predstaviť jazdci z rekordného počtu
24 krajín, z toho 17 ekíp sa bude
súťažiť v súťaži národov. 
„Čakáme približne 230 koní a asi 100
jazdcov. Ešte nikdy v histórii sme však
nemali na štartovej súpiske toľko
popredných jazdcov ako teraz. Až šesť
jazdcov je v svetovom skokovom
rebríčku v prvej stovke,“ prezradil šéf
organizačného výboru Andrej Glatz.
Vrcholmi Grand Prix budú piatkové
preteky Pohára národov - dvojkolová
súťaž reprezentačných tímov a nedeľ-
ňajšia Grand Prix jednotlivcov zaradená
do Svetového pohára. Obe súťaže sú
súčasťou kvalifikácie na ME v Madride
a budúcoročné OH v Londýne. 
Diváci sa však môžu tešiť aj na drezúr-
ne vystúpenie lipicánov z Topoľčianok,
parkúr psíčkov, pre deti bude pripravená
prvýkrát malá zoologická záhrada, kde
sa budú môcť pohrať s kozičkami,
poníkmi a ďalšími zvieratkami. Vstup
na podujatie je voľný. (mm)

ŠK Slovan vedie

Weiss, v úvode

zdolal Trnavu
FUTBAL
Posledný týždeň bol pre futbalistov
Slovana hektický. Najskôr prišli o
šancu zabojovať o základnú skupinu
Ligy majstrov, v piatok sa dozvedeli,
že ich súperom v play-off Európskej
ligy bude slávny AS Rím, potom pri-
šlo k ďalšej trénerskej zmene a
nakoniec sa dočkal derby s Trnavou.
Do prestížneho duelu teda viedol bela-
sých Vladimír Weiss, tréner slovenskej
reprezentácie, ktorý sa v úvode zapísal
vydretým víťazstvom nad Trnavou.
Obe mužstvá nastúpili po ťažkých due-
loch v strede týždňa a na úrovni zápa-
su sa to aj prejavilo.
Belasí boli útočnejší, mali viac príleži-
tostí, ale po trnavskom znížení na 2:1
boli nakoniec radi, že sa pískal koniec
stretnutia. „Herne sme nepodali opti-
málny výkon, mužstvo však zabojova-
lo,“ zdôraznil Vladimír Weiss. Vzápätí
prezradil aj to, čo čaká od svojho pôso-
benia v belasej rodine. Podľa vlastných
slov chce pretaviť v realitu víziu majite-
ľa Slovana, aby sa z tímu na Pasienkoch
stal silný stredoeurópsky klub schopný
konkurovať najsilnejším európskym
mužstvám. 
Ako tvrdí Vladimír Weiss, reprezentač-
né povinnosti by vraj nemali byť problé-
mom. Podľa Bratislavských novín by
však mohli nastať v prípade postupu
Slovenska na budúcoročné majstrovstvá
Európy. Tie sa totiž uskutočnia v čase,
keď sa kluby už budú pripravovať na
novú sezónu a pri predpokladanom
zisku majstrovského titulu je jasné, že
belasí zohrajú najdôležitejšie zápasy
sezóny zase koncom júla a začiatkom
augusta, teda len tesne po prípadnom
návrate V. Weissa do klubu...
Slovan hrá v sobotu v B. Bystrici, o týž-
deň privíta Zlaté Moravce a koncom
augusta cestuje do Ružomberka. (db)
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NAJSTARŠIE SKOKOVÉ 

JAZDECKÉ PODUJATIE

VSTUP VOĽNÝ
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HOKEJ
Hokejový Slovan a jeho priaznivcov
čaká už v najbližších dňoch atraktív-
na štvorzápasová séria proti súperom
zvučných mien. 
V rámci najväčšieho letného klubového
turnaja European Trophy 2011, na ktorý
organizátori pozvali Slovan ako jediné
mužstvo zo Slovenska, sa belasí postup-
ne stretnú s poprednými fínskymi klub-
mi KalPa Kuopio (štvrtok 11.8.) a Kär-
pät Oulu (sobota 13.8.), špičkovým
švédskym celkom Linköpings HC
(nedeľa 14.8.) a zvláštnu príchuť sused-
ského derby bude mať nepochybne
zápas s Vienna Capitals (piatok 19.8.).
Všetky domáce zápasy Slovana v Euro-
pean Trophy sa hrajú v hlavnej aréne
Zimného štadióna Ondreja Nepelu s
jednotným začiatkom o 18.00 h. Vstu-
penky na zápasy sa predávajú v sieti
Ticketportal a stoja 5 eur do ľubovoľné-
ho sektora. Deti do 6 rokov majú vstup

zdarma. Držitelia permanentiek majú
vstup na všetky štyri zápasy zahrnuté v
cene permanentky a rezervované svoje
miesta.
Na súpiskách súperov Slovana je viace-
ro zaujímavých mien. KalPa by mala
pricestovať aj s dvojicou skvelých útoč-
níkov Sami Kappanenom a Jukka Hen-
tunenom, ktorí majú bohaté reprezen-
tačné i zámorské skúsenosti. Kärpät
bude viesť skúsený kouč Hannu Aravir-
ta s viacerými hráčmi národného muž-
stva úradujúcich majstrov sveta. Švéd-
sky Linköpings považujú viacerí za
hlavného favorita skupiny. Tréner Hans
Särkijärvi sa spolieha na výborného fín-
skeho brankára Fredrika Norrenu,
obrancov Niclasa Hävelida a Magnusa
Johanssona. Útočnú hrozbu predstavujú
najmä dvaja rodení Pražania - Jan Hla-
váč a Jaroslav Hlinka - s neuveriteľnou
bilanciou jeden kanadský bod na zápas.
Viedenčania sa budú spoliehať na pro-

duktivitu svojho prvého útoku Gratton -
Rotter - Fortier, a na trénerské umenie
svojho nového kouča, bývalého švéd-
skeho internacionála Tommyho Sa-
muelssona.
Slovan naopak stále bojuje o angažova-
nie Miroslava Šatana. „Miro je ikonou
nášho klubu, ambície získať jeho služby
aj pre budúcu sezónu sme sa nikdy
nevzdali,“ povedal generálny manažér
HC Slovan Maroš Krajči. Šatan je
momentálne v zámorí, podľa vyjadrenia
M. Krajčiho s ním Slovan bude priamo
rokovať bezprostredne po jeho návrate
domov.
Slovan však v prípade Šatana jedno-
značne preferuje kontrakt na celú sezó-
nu, nie iba od zápasu k zápasu, ako to
bolo v minulom roku. „Sme pripravení
Mirovi predostrieť takú ponuku, aby
sme s ním mohli rátať minimálne do
konca sezóny 2011/2012,“ zdôraznil
generálny manažér belasých. (vm)

Špičkový európsky hokej v Bratislave,

začína sa nová séria European Trophy
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O všetkých 
článkoch

v týchto novinách
môžete 

diskutovať na
www.banoviny.sk

PLASTOVÉ OKNÁ BABIČ

3-izbový byt 
1399 Eur

V cene: 6-komorové okná GEALAN,
parapety vonkajšie a vnútorné, demontáž, montáž

Neváhajte a volajte ihneď 0910 977 750
www.babic.sk

ŽALÚZIE

Bratislava má

ďalší maratón 

a polmaratón
ATLETIKA
Vo štvrtok 1. septembra 2011 sa
uskutoční 1. ročník Národného
maratónu Bratislava - Devín - Brati-
slava. Štart maratónu aj polmarató-
nu bude o 9.00 h na Nábreží armád-
neho generála Ludvíka Svobodu. 
Polmaratónci absolvujú jeden okruh s
obrátkou pod hradom Devín, maratón-
cov čakajú dva okruhy. Trať povedie z
Nábrežia armádneho generála L. Svo-
bodu cez Botanickú ulicu, Devínsku
cestu a Slovanské nábrežie pod hrad
Devín, kde je obrátka. Cieľ bude opäť
na Nábreží armádneho generála Ludví-
ka Svobodu.
Súčasťou podujatia bude hudobný fes-
tival národnostných menších, ktorých
zástupcovia vystúpia na štarte a na
obrátke. Prihlásiť sa dá do stredy 31.
augusta 2011. (mm)

Koncom augusta

sa predstavia

Amazonky
DOSTIHY
V nedeľu 28. augusta 2011 o 14.00 h
sa v Závodiska na dostihovej dráhe v
Starom háji uskutočnia majstro-
vstvá Európy Amazoniek. Jazdecké
umenie predvedú ženy a dievčatá z
dvanástich európskych krajín.
Súčasťou popoludnia bude aj kultúrno-
spoločenský program, organizátori pri-
pravili pre každého niečo, takže bude z
čoho vyberať - voľba MISS Amazon-
ka, kde korunku na hlavu dostane naj-
krajšia z účastníčok ME, vozenie detí
na koníkoch, detské atrakcie - trampo-
lína, skákací hrad, ukážky kozmetickej
vizáže žien, miešané koktejly či výber
z tridsiatich druhov palaciniek a iné
atrakcie a dobroty. (vk)

Hádzanárky ŠKP 

Piccard Senec sú 

doma v Pezinku
HÁDZANÁ
Hádzanárky ŠKP Bratislava (trojná-
sobný majster Slovenska z rokov
2008, 2009, 2010) budú v najbližšej
sezóne nastupovať pod hlavičkou
ŠKP Piccard Senec. 
Pod týmto názvom sa klub prihlásil aj
do spoločnej slovensko-českej súťaže
WHIL. Klub ŠKP, ktorého stabilným
domovom je Bratislava, bude mať v
názve Senec, ale svoje domáce zápasy
bude hrávať v Pezinku. (ps)

Sezónu začala

už aj juniorka 

ŠK Slovana
FUTBAL
Jednu remízu a jednu prehru má po
2. kole 3. ligy skupiny Zápas futbalo-
vá juniorka belasých. 
Cez víkend prehrala v Trnave 1:4 a v
tabuľke je zatiaľ dvanásta. Juniorku aj
v novom ročníku vedie Samo Slovák a
tvoria je perspektívni hráči, ktorí by
časom mohli zaklopať aj na dvere
áčkarskej šatne. (mm)

Cyklistické

preteky boli 

aj v Bratislave
LIST ČITATEĽA
Ďakujem za spomienku na minulé
roky v cyklistike (najmä na históriu
slovenskej cyklistiky v rokoch 1954 -
1965). Uvedená téma je veľmi zaují-
mavá a rád by som doplnil niektoré
fakty z vlastných zážitkov.
Okrem už uvedených športových oddie-
lov bola činná aj Slávia Medik (sídlila
na Sasinkovej ulici v areáli Lekárskej
fakulty Univerzity Komenského). Prete-
kármi boli Pobjedský, Bock, Tomanka,
Staňo a další. Do Lokomotívy Rača
patrili napríklad pretekári Galba, Červe-
ňanský a iní. Zaznamenať sa však patrí
aj Zemana, Repčíka, Prokeša, Molnára
či Fagala - účastníka Pretekov mieru. Zo
žien boli najznámejšie Balážová, Dia-
nová, Moravčíková, z trénerov Tomá-
šek, Hercog, Haťapka.
Cyklistické preteky sa jazdili aj priamo
v meste. Boli to napríklad Okruh okolo
500 bytov, Okolo Klingerovej kolónie,
Hviezdoslavov okruh... Bratislavských
divákov však priťahovala aj klopená
dráha. Na vtedajšie pomery ju postavili
v modernom štýle s betónovým po-
vrchom, na rozdiel od Brna, kde bola
asfaltová a po páde mali pretekári neprí-
jemné odreniny.
Trénovalo sa okolo Bratislavy, akurát
boli problémy s defektmi a galuskami.
Najväčším vzorom bol Vlasto Ružička,
popularitu tomuto športu dodávali
najmä Preteky mieru a ich víťazi.

Alojz Vodanský, Bratislava

Hádzanári ŠKP 

hľadajú svoje 

nové pôsobisko
HÁDZANÁ
Hádzanári ŠKP Bratislava sú už v
plnej príprave. Extraligu nebudú
hrať tak ako vlani v hale na Jégého
ulici, o novom pôsobisku sa však ešte
nerozhodlo. 
Tréner Ján Packa privítal na zraze rov-
naký kolektív, aký viedol aj v minulej
sezóne. Teda aj s reprezentantmi Slo-
venska Miroslavom Volenticsom, Bori-
som Mikušom a Martinom Slaninkom.
Družstvo, ktoré vlani skončilo v extrali-
ge na 7. mieste, sa bude pripravovať
hlavne v domácich podmienkach.
Jánovi Packovi bude na lavičke ako
asistent pomáhať Róbert Barta, prvé
extraligové kolo sa hrá 3. a 4. septem-
bra, ŠKP Bratislava bude hostiť vice-
majstrovský 1. MHK Košice. Do začiat-
ku sezóny treba vyriešiť, kde bude hrať
ŠKP svoje domáce zápasy. V hale na
Jégého ulici to určite nebude, pretože tú
budú s najväčšou pravdepodobnosťou
už definitívne búrať. Klubu sa skončila
30. júna nájomná zmluva a do 14 dní
musel vypratať z haly všetky svoje veci.
Podľa generálneho manažéra Ľubomíra
Orosza prichádzajú do úvahy viaceré
možnosti: hala v Dome športu, hala na
Pasienkoch, haly v Stupave, v Modre, v
Pezinku alebo v Malackách. „Do konca
augusta musíme tento problém vyriešiť.
Mimobratislavská alternatíva by bola
pre tamojších divákov určite zaujímavá,
mali by možnosť vidieť špičkovú slo-
venskú hádzanú. Navyše v Stupave, v
Modre, v Pezinku i v Malackách má
tento šport veľkú tradíciu,“ povedal
Ľubomír Orosz.  (ps)

TRIATLON
Šesťdielny seriál pretekov Sloven-
ského pohára v triatlone má pred
sebou už len jediný diel - finále.
Bude ním v sobotu 27. augusta 2011
v poradí 3. ročník Triatlonu pre
všetkých.
Prvé dva ročníky sa uskutočnili v bra-
tislavskom Čunove v okolí Areálu
vodných športov, tento rok sa organi-
zátori rozhodli pritiahnuť rozvíjajúci
sa šport ešte bližšie k ľuďom do
mesta. „Vlani štartovalo vo všetkých
kategóriách vyše 400 triatlonistov,
podľa predbežných prihlášok očaká-
vam, že na Štrkovci sa vo všetkých
kategóriách predstaví vyše 500 špor-
tovcov, čo je na slovenské pomery
fantastické číslo,“ prezradil riaditeľ
pretekov a hlavný organizátor podu-
jatia z Triaxu Michal Varga. Na prí-
prave akcie triatlonisti spolupracovali
s Ružinovským športovým klubom,
ružinovskou samosprávou ale aj s
magistrátom.

Triatlon pre všetkých nebudú ani
tento rok len jedny samostatné prete-
ky - organizátori chcú pritiahnuť k
triatlonu, čiže kombinácie plávania,
cyklistiky a behu, široké masy. Preto
sa v sobotu 27. augusta bude bojovať
nielen o body do Slovenského pohára
v dištancii olympijského triatlonu
(1,5 km plávanie + 40 km cyklistiky
+ 10 km behu), ale budú postavené
trate skutočne pre všetkých - od
porcie 200 m plávanie +10 km cyklis-
tika +2,5 km beh (tieto vzdialenosti
sú pripravené aj pre vyznávačov in-
line korčulí). 
Triatlon sa koncom minulého roku
stal paralympijským športom, no
organizátori Triatlonu pre všetkých
už vlani v auguste zorganizovali pre-
teky pre telesne postihnutých a v
tomto trende budú pokračovať aj v
tomto roku.
Tretí ročník Triatlonu pre všetkých
bude mať čo ukázať záujemcom pre
triatlon už v týždni pred pretekmi,

keď sa v areáli Štrkoveckého jazera
uskutočnia sprievodné akcie - vo
štvrtok 25. augusta to bude workshop
s jasným názvom - Ako zdolať svoj
prvý triatlon, v piatok 26. augusta
budú môcť záujemcovia absolvovať
spoločný tréning s najlepšími sloven-
skými triatlonistami.
Ukončenie online (cez stránku orga-
nizátora) prihlášok pre všetky kategó-
rie je vo štvrtok 25. augusta 2011. Po
tomto termíne bude možné prihlásiť
sa priamo v predajni Triax, prípadne
v deň pretekov pred štartom. 
Pre tých, ktorí si tohto roku ešte
netrúfnu absolvovať triatlon, no chcú
sa pozrieť na zápolenie iných „odvá-
žlivcov“, pripravili organizátori na
sobotu 27. augusta množstvo sprie-
vodných akcií - ukážky záchrannej
akcie v podaní Slovenského Červené-
ho kríža, pre vyznávačov adrenalínu
bude postavená lanová dráha, naj-
menších zase zaujme maľovanie na
tvár. (pd)

Pri Štrkovci sa uskutoční Triatlon pre 

všetkých, čakajú na ňom 500 účastníkov
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Staromestský

festival divadla

GUnaGU
DIVADLO
Divadlo GUnaGU pripravilo od 18.
augusta 2011 do 24. augusta 2011
Staromestský festival divadla GUna-
GU so začiatkom o 19.30 h na Fran-
tiškánskom námestí 7. 
Predstavenie Som hot dog odohrajú 18.
a 19. augusta 2011. In da House -
Žúrka v Londýne príde na rad 20. a 21.
augusta 2011. Baletky, hackeri, homle-
sáci & manažéri môžete vidieť 22. a
23. augusta 2011 a Bar Argentína 24.
augusta 2011. (dš) 

Kultúrne leto 

v Starom Meste

pokračuje
STARÉ MESTO
Staromestské kultúrne leto pokraču-
je koncertmi, vystúpeniami a diva-
delnými hrami aj v druhej polovici
augusta.
Na nádvorí Zichyho paláca na Ventúr-
skej 9 sa divadelné predstavenia začí-
najú o 20.30 h. V stredu 17. augusta
2011 to bude Poradňa krásy Šereď,
komediálny projekt dvojice O. Belešo-
vá a L. Kollárová, Divadlo Frída z
Brna sa predstaví 24. augusta 2011
hrou Sex, drugs, rock&roll osvedčený
titul i súbor. Hudba na nádvorí sa začí-
na tiež o 20.30 h na Nádvorí Zichyho
paláca. Ventúrska 9, 18. augusta 2011
to bude Roman a František Jánoška,
husle a klavír. O týždeň neskôr 25.
augusta 2011 môžete vidieť a počuť
Luciu Lužinskú & Borisa Čellára džez
v tej najkrajšej podobe. 
Soboty a nedele na Hviezdoslavovom
námestí budú patriť o 18.00 h Hudbe
na námestí. 13. augusta 2011 vystúpi
Marián Bango - K . Duchoň, od opery
až k piesňam Karola Duchoňa. V nede-
ľu 14. augusta 2011 to bude Salónne
kvarteto Viliama Cibulu opereta, muzi-
kál, evergreeny... Sobota 20. augusta
2011 bude patriť formácii Jazz Pops
Up známe džezové melódie a rytmy a
21. augusta 2011 to bude Romano Stilo
od ľudovky až po klasiku v iskrivom
prevedení. The Peoples sa predstaví
27. augusta 2011 trio, ktoré v netradič-
nej úprave hrá klasickú hudbu i najzná-
mejšie skladby súčasnosti a na záver
28. augusta 2011 o 18.00 h Hudba
Ministerstva vnútra SR to najkrajšie z
popu i klasiky. (dš) 

Hostia z Brna 

sa predvedú 

na Ventúrskej
DIVADLO
Divadelný spolok Frída z Brna sa 24.
augusta 2011 o 20.30 h predstaví na
Nádvorí Zichyho paláca na Ventúr-
skej 9 s divadelnou hrou Sex, drugs,
rock&roll.
„Úžasné! Po prvotnom skvelom pre-
kvapení, ktoré nás všetkých úplne
dostalo, nastal kolotoč smiechu, doja-
tia, úžasu a my sme nechceli, aby to
skončilo.“ Nadšená diváčka J. Ungro-
vá. Scenár a réžia Dodo Gombár, hrajú
Bára Munzarová, alternuje Tereza
Richterová, Radim Novák a Martin
Trnavský. (dš)

VÝSTAVA
Rastislava Podobu by sa nám asi
nepodarilo zaradiť do nejakej sché-
my či smerovania slovenskej maľby
a ani sa o to nepokúšame. Je to autor,
pre ktorého je maliarstvo vecou
poznania a objavovania. 
Od samého začiatku svojej tvorby
skúma, do akej miery je vizuálny
dojem skutočnosti vyjadrením jej
podstaty, a do akej miery môže naše
poznanie presiahnuť tú podobu sku-
točnosti, ktorú priamo nevidíme, skôr
ju len podvedome cítime a snažíme sa
k nej nejakým spôsobom dopracovať.
Týmto prístupom vytvára aj predpo-
klady (ako sa zatiaľ ukazuje, opráv-
nené) na stabilné zotrvanie na výtvar-
nej scéne. 
Rastislav Podoba analyzuje a, samo-
zrejme, pozoruje. Trpezlivo a aj s dáv-
kou pokory. Viaceré jeho obrazy vy-
chádzajú priamo z tejto témy: Pozoro-
vatelia alebo Pozorovateľne bez prí-
tomnosti pozorovateľov. Jeho pozoro-

vatelia, z ktorých sa, paradoxne, stáva-
jú pozorovaní, sú maximálne sústrede-
ní, hľadajú v obraze nedefinované veci.
Môže ísť rovnako o skúmanie danej
veci, ako aj o pozorovanie a skúmanie
niečoho univerzálneho. 
Ako konštatuje samotný autor, „najzá-
važnejšie sú pre mňa centrálne kompo-
zície, kde sa to odohráva v centre vecí,
perspektíva smeruje k jednému bodu,
centrum ma zaujíma. To, že obraz má
jeden bod, ktorý celú kompozíciu
pokoruje, na mňa vplýva upokojujú-
co“. V knihe Jitro kouzelníků po cen-
trálnom bode túžia aj Jacqeues Bergier
a Louis Pauwels: „Vo vesmíre existuje
istý bod, privilegované miesto, z ktoré-
ho sa celý vesmír odhaľuje. Pozoruje-
me stvorenie určitými nástrojmi, ďale-
kohľadmi, mikroskopmi atď. Tu by
však pozorovateľovi stačilo, aby sa len
ocitol na tomto privilegovanom mieste,
a bleskovo by sa mu zjavil súhrn sku-
točností, priestor a čas by sa odhalili v
celistvosti...“ 

Rastislav Podoba vo svojich obrazoch
nemá rád príbehy a ani ich nezazname-
náva. Príťažlivý je pre neho skôr
samotný proces: proces zmeny výrazu
či zmeny prírody, prechod z jedného
stavu do druhého. Proces premeny je
dôležitý aj pri samotnej maľbe (i keď
rád chodí do prírody, tvorí prevažne v
ateliéri), keď má plátno položené na
zemi, čo ovplyvňuje aj charakteristickú
povahu jeho maľby. 
Azda najvýraznejšie to môžeme sle-
dovať v cykle trinástich obrazov na-
zvanom Záznam (2005), kde zobra-
zuje tornádo v jeho jednotlivých
fázach. Fascinuje ho ustavičná pre-
mena jeho tvaru a jeho hmotnosť -
nehmotnosť. 
Daný stav jeho bádania ho však ne-
uspokojuje, čo sám s obavami nazna-
čil v rozhovore uverejnenom v knihe
Slovenské ateliéry: „Často okolo seba
vidím, že ľudia dokážu byť spokojní,
a nie je ťažké spokojnosti podľah-
núť.“ (dš, ij)

V Galérii mesta Bratislavy v Pálffyho

paláci na Panskej vystavuje R. Podoba

Koncert 

nevidiacich 

a slabozrakých
HUDBA
„Zdvihnime oponu“ je názov hudob-
nej prehliadky nevidiacich a slabo-
zrakých interpretov. Už štvrtý ročník
sa uskutoční 20. augusta 2011 o 17.00
h v Galleria Eurovea, Pribinova 8.
Na podujatí sa predstavia umelci so
zrakovým postihnutím, ktorí ponúknu
vlastnú aj prevzatú tvorbu. Hudobnými
hosťami prehliadky budú Marián
Bango, skupina NH6 a Alena Čermá-
ková. Koncert odmoderuje nemenej
známy Ján Gallovič. 
„Radi by sme pozvali všetkých ľudí,

aby si prišli vypočuť umenie a hudbu
nevidiacich a slabozrakých interpretov.
Hudobná prehliadka im dáva jedinečnú
možnosť prezentovať svoje schopnos-
ti. Na vystúpení sa predstavia jednotli-
ví speváci, hudobníci, ale aj hudobné
skupiny s rôznymi žánrami od ľudovej
hudby po súčasnú modernú hudbu“,
spresnil scenár prehliadky Marek
Hlina, koordinátor hudobného poduja-
tia Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska. Vstup je voľný. (dš)

V Mirbachovom

paláci vystavujú

Andyho Warhola
VÝSTAVA
V Galérii mesta Bratislavy Mirba-
chovom paláci na Františkánskom
námestí 11 otvorili výstavu diel sve-
toznámeho Američana so slovenský-
mi koreňmi Andyho Warhola. 
Mnohými obdivovaný i zatracovaný
Andy Warhol si vysníval svoj americ-
ký sen a stal sa jednou zo superstar
výtvarného umenia druhej polovice 20.
storočia. Návštevníci Galérie mesta
Bratislavy majú do 4. septembra 2011
príležitosť vidieť zbierku diel z obdo-
bia 1977-1987. Výstava prezentuje
niečo vyše troch desiatok originálov
serigrafií ako Kráľovná N´Tombi,
Goethe, Edward Kennedy či plátna zo
série Art From Art (kreatívne modifi-
kované diela starých majstrov a klasi-
kov moderného umenia) ako Juraj s
drakom od Paola Ucello.
Warholova umelecká sláva sa začala,
keď si ho všimol galerista a obchodník s
umením Leo Castelli, ktorý ho zaradil
do výstavy predstaviteľov nového rea-
lizmu. V šesťdesiatych rokoch 20. sto-
ročia postupne úspešne predával svoje
maľby i grafiky Campbellových polie-
vok, či Coca Coly a tiež obrazy celebrít
ako Marilyn Monroe, Elvis Presley či
Elizabeth Taylor. Vysťahoval sa z prena-
jatého pivničného bytu do veľkého ate-
liéru, ktorý pomenoval Factory. Práve tu
sa odohrávala najdôležitejšia časť jeho
tvorivého i osobného života. Navštevo-
vali ho ľudia z ulice, ale aj významné
osobnosti z oblasti umenia a politiky.
Zlom v živote Andyho Warhola nastal
po neúspešnom atentáte v roku 1968,
ktorý na neho spáchala Valery Solana-
sová. Prepadol panickému strachu o
svoj život, jeho Factory sa vyprázdňo-
vala. V nútenom ústraní sa venoval
návratu k témam zo šesťdesiatych
rokov. Maľoval obrazy s náboženskou
tematikou, morbídne série - portfóliá
Skull. S pomocou výtvarnovýrazových
prostriedkov komunikoval so smrťou,
akoby v očakávaní, že už je blízko. (dš)

Slovenská filharmónia

63. koncertná sezóna 2011/2012

VYUŽITE JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ A ZÍSKAJTE 

STÁLE MIESTO V ZREKONŠTRUOVANEJ REDUTE!

Prednostný predaj celosezónnych abonentiek (výmena) 
pre abonentov zo sezóny 2010/2011 
15. 8. – 2. 9. 2011
(prosíme predložiť abonentku z minulej sezóny 2010/2011 
a abonentku z poslednej sezóny v Redute)

Voľný predaj abonentiek pre všetkých záujemcov
5. 9. – 14. 9. 2011

Predaj vstupeniek na komorné koncerty
od 2. 9. 2011 

na jednotlivé koncerty v sezóne 2011/2012 a voľný výber koncertov
od 16. 9. 2011

Predaj abonentiek

Zmena programu a interpretov na všetkých koncertoch vyhradená!    
Pokladnica Slovenskej filharmónie, historická budova SND,
Hviezdoslavovo nám., vstup z Gorkého ul., Bratislava. 
Otvorená v pracovných dňoch: po 9.00 – 14.00 h, ut 12.00 – 17.30 h, 
st – pia 12.30 – 18-30 h a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania.
Rezervácie: tel.: +421 2 204 75 233, fax: +421 2 204 75 256, e-mail:
vstupenky@filharmonia.sk 

www.filharmonia.sk
www.VaVslovakia.skwww.VaVslovakia.sk
0907 035 335 0911 996 6390907 035 335 0911 996 639

VaV

KVALITNE a RÝCHLO
(do 24 dní)

akreditovaný MPSVaR, platný v SR a EU

OPATROVATE¼SKY
KURZ VaV

´

o 9€d 17

denný a veèerný

KNIHA NEMÈINYpre opatrovate¾ky
CD + certifikát SJ, NJ, AJ, TJ, ŠJ

ZADARMO:
Získajte TERAZ!Z¼AVY

pre opatrovate¾ky, 79 €ZYKUR NEMÈINY
NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!

PRÁCA pre opatrovate¾ky (Rakúsko, Nemecko)

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

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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Vlastenecké 

námestie začali

obnovovať
PETRŽALKA
Petržalská samospráva cez leto obno-
vuje Vlastenecké námestie. 
Peniaze na revitalizáciu sú z operačné-
ho programu Bratislavský kraj. Celko-
vé náklady majú byť 195 000 eur, 5
percent pokrýva mestská časť. Na
námestí pribudnú kvetinové záhony, 32
nových drevín, nová dlažba, lavičky,
lavičky, parkovacia zábrana, kvetinové
záhony v palisádových terasách a
okrasné stromy. 
Výsadba drevín a zelene je naplánovaná
na september a október. (rob, brn)

Detské ihriská 

v Auparku sú

zase otvorené
PETRŽALKA
Po otvorení detskej letnej inline škôl-
ky a požičovne korčúľ, bicyklov a
kočíkov je v Auparku znovu v
prevádzke aj zrekonštruovaný det-
ský kútik a rozšírené detské ihrisko.
Jednými z najväčších lákadiel kútika na
1. poschodí  sú rozprávková poschodo-
vá chalúpka s detskou kuchynkou, auto-
dráha, vynovené detské kino, guličkové
tobogány či playstation kútik. 
V auguste Aupark sprístupnil aj pôvod-
né vonkajšie detské ihrisko, rozšírené o
niekdajšie priestory lezeckej steny.
Deťom tak na hranie pribudli ďalšie
preliezky či atrakcia v podobe pirátskej
lode. (brn)

Mestskú kartu

má už 26 000

Bratislavčanov
BRATISLAVA
Viac ako 26 000 Bratislavčanov vy-
užíva Bratislavskú mestskú kartu
(BMK) od jej zavedenia začiatkom
tohto roka. Približne polovica z jej
držiteľov ju používa aj ako pred-
platný cestovný lístok na MHD, tzv.
električenku.
Prvenstvo vo využívaní karty si zatiaľ
získal dopravný podnik, na druhom
mieste je bratislavská ZOO a tretí je
STaRZ, ktorý prevádzkuje napríklad aj
letné kúpaliská či športoviská. Zľava
pre užívateľov karty je desať percent u
dopravcu a dvadsať percent v mest-
ských organizáciách.
Zoologickú záhradu počas siedmich
mesiacov tohto roka navštívilo 190 000
ľudí. Z toho 2700 návštevníkov použi-
lo kartu. Riaditeľka ZOO Miloslava
Šavelová uviedla, že počet ľudí, ktorí
využívajú zľavu do ZOO prostredníc-
tvom karty, stúpa. 
Novým bankovým domom, ktorý sa
do projektu Bratislavskej mestskej
karty zapojil od 15. júla, je Poštová
banka. Podľa primátora sa od 1.
januára 2012 pravdepodobne zapojí
aj Slovenská sporiteľňa, odpoveď od
Tatra banky ešte nie je jasná. Člen
vedenia Poštovej banky Igor Barát
uviedol, že termín zapojenia súvisel s
prevádzkovo-technologickými dô-
vodmi. 
Do projektu Bratislavskej mestskej
karty pristúpili v minulosti UniCredit
Bank, OTP Banka, VÚB Banka a
Volksbank. (rob)
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SOBOTA 13. augusta
� 17.00 - Letné tancovanie na Čaji o
piatej so skupinou UNI, Stredisko kul-
túry, Vajnorská 21
�17.30, 19.30 - Slovenské marionetové
divadlo, Grassalkovichova záhrada
� 18.00 - Marián Bango - K. Duchoň,
Hudba na námestí, Hviezdoslavovo
námestie
� 21.00 - King Ivan & Band (live), DJs
Yellow Box, Carlos, 80s, funk, oldscho-
olbreaks, Nu Spirit Club, Šafárikovo
námestie 7
� 22.00 - Beattrippin' with DJs Effiks,
Sam Irl nusound, bassline, Nu Spirit Bar,
Medená 16

NEDEĽA 14. augusta
� 15.00 - Koncert pod stromami a Tan-
čiareň, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 17.00 - Dúhový autobus, Divadlo
Agapé, záhrada Leberfinger, Sad Janka
Kráľa, vstup voľný 
�17.30, 19.30 - Slovenské marionetové
divadlo, Grassalkovichova záhrada
� 18.00 - Letný podvečer s komornou
hudbou, Gitarové Duo Terra Musica – T.
Balážová, E. Soviarová, Výstavná sieň
SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slo-
vensku, Istrijská 68
� 22.00 - Kapor (Film music special)
with Daniel Baláž & Superskank, (Nota-
pe), listening, electronica, advanced pop,
Nu Spirit Bar, Medená 16
� 18.00 - Salónne kvarteto Viliama
Cibulu, Hudba na námestí, Hviezdosla-
vovo námestie

PONDELOK 15. augusta
� 17.00 - Kŕdeľ divých Adamov, Dr.
Schlosser Band, Bluesové pondelky, U
červeného raka Michalská 26
� 22.00 - Sweetcup with DJ Shifter,
deephouse, house, Nu Spirit Bar, Mede-
ná 16

UTOROK 16. augusta
� 17.30 - Vernisáž výstavy Akad.
Dečko Uzunov - akvarely z galérie s
múzeom Dečka Uzunova v Sofii, Bul-
harský kultúrny inštitút, Jesenského 7
� 22.00 - Soulmatez - DJ Bbk
(Covertinterests) house, brokenbeat,
Nu Spirit Bar, Medená 16

STREDA 17. augusta
� 10.30 - Rozkrávka, hrá Divadlo PIKI,
marionetová scéna, Medická záhrada
�17.30, 19.30 - Slovenské marionetové
divadlo, Grassalkovichova záhrada

� 20.30 - Poradňa krásy Šereď, Gemi,
Divadelné nádvorie Zichyho palác, Ven-
túrska 9
� 21.00 - Silné Reči Jána Gorduliča
#19, after DJ Kinet (Nuspirit.sk)stand up
comedy show, latin, brazil, boogaloo, Nu
Spirit Club, Šafárikovo námestie 7

ŠTVRTOK 18. augusta
� 18.00 - Folk v Medickej záhrade, kon-
cert folkovej skupiny, Medická záhrada
� 19.30 - Som hot dog, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7            

� 20.30 - Roman a František Jánoška,
Hudba na nádvorí, Zichyho palác, Ven-
túrska 9
� 21.00 - Night_FM with DJs Mizzi
(Radio_FM) & Wonder (Radio_FM),
indie hits, 90s, 00s, Nu Spirit Club, Šafá-
rikovo námestie 7

PIATOK 19. augusta
� 15.30 - Vernisáže prác účastníkov
Detského fotografického tábora, Galé-
ria Artotéka, Kapucínska 1
�17.30, 19.30 - Slovenské marionetové
divadlo, Grassalkovichova záhrada
� 19.30 - Som hot dog, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 22.00 - Boogie Night with Yellow
Box, 70s, 80s, 90s, Nu Spirit Bar,
Medená 16

SOBOTA 20. augusta
� 17.00 - Letné tancovanie na Čaji o
piatej so skupinou Saturn, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
� 18.00 - Jazz Pops Up, Hudba na
námestí, Hviezdoslavovo námestie 
� 19.30 - In da House – Žúrka v Lon-
dýne, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

NEDEĽA 21. augusta
� 15.00 - Remeslá a cechy, vlastivedná
vychádzka, pri studni na Primaciálnom
námestí
� 15.00 - Koncert pod stromami a Tan-
čiareň, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 17.00 - Literárny podvečer s čajov-
ňou, Letná čitáreň, Medická záhrada  
� 17.00 - O kráľovi Jonášovi, detská
divadelná scéna, účinkuje divadlo Žihad-

lo, scéna v oblúkoch, Eisnerova ul. (za
expozitúrou VÚB), DNV, vstup zdarma
� 17.00 - Siesta v galérii, Poľská maľba
okolo 1900, Nedeľný „pohodový“
výklad k aktuálnym výstavám, SNG,
Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4
� 17.00 - Kúzelnícka šou Petra Šestá-
ka, záhrada Leberfinger, Sad Janka
Kráľa, vstup voľný 
� 18.00 - Romano Stilo, Hudba na
námestí, Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - In da House – Žúrka v Lon-
dýne, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7 

PONDELOK 22. augusta
� 17.00 - Krokoband, František Strem-
pek, cyklus Bluesové pondelky, Letná
čitáreň U červeného raka, Michalská 26
� 19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
& manažéri, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7 

UTOROK 23. augusta
� 19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
& manažéri, GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 22.00 - Soulmatez - DJ Pure (Gopo-
pular.com) house, brokenbeat, Nu Spirit
Bar, Medená 16

STREDA 24. augusta
� 17.00 - Bieloruský večer, cyklus Lite-
rárne večery U červeného raka, Letná
čitáreň U červeného raka, Michalská 26
�19.30 - BarArgentína, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7 
� 20.30 - Sex, drugs, rock&roll, Frída
Brno, Divadelné nádvorie Zichyho palác,
Ventúrska 9

ŠTVRTOK 25. augusta
� 17.00 - Dixi Company (Poľsko), for-
mácia tradičného džezu, Letná čitáreň U
červeného raka, Michalská 26
�17.30, 19.30 - Slovenské marionetové
divadlo, Grassalkovichova záhrada
� 18.00 - V SNG číta...Sylwia Siedlecka,
SNG, Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4 
�20.00 - Nomen omen - dotyky s osob-
nosťami Andalúzsky pes, dramaticko -
poetický večer o Federicovi Garcíovi
Lorcovi, Lisztova záhrada, Klariská 1, v
prípade nepriaznivého počasia Predná-
šková sála UK, Ventúrska 11
� 20.30 - Lucia Lužinská & Boris Čel-
lár, Hudba na nádvorí, Zichyho palác,
Ventúrska 9
� 22.00 - Spam Poetry krst knihy a
CD, live - Bene, Roland Kánik, krstný
otec Tomáš Hudák, MJ Jaslo, krst knihy
a CD, koncert, Nu Spirit Bar, Medená 16

PIATOK 26. augusta
� 15.30 - Vernisáže prác účastníkov
Detského fotografického tábora, Galé-
ria Artotéka, Kapucínska 1

SOBOTA 27. augusta
� 15.00 - Cintorín Kozia brána II.,
časť, vlastivedná vychádzka, pred vcho-
dom zo Šulekovej ulice
� 16.00 - Žalmy kráľa Dávida prebás-
nené Milanom Rúfusom, účinkujú The
Hope Gospel Singers, D. Johnson, J.
Melíšková, K. Buchtová, Letná čitáreň U
červeného raka, Michalská 26
�18.00 - The Peoples, Hudba na námes-
tí, Hviezdoslavovo námestie

NEDEĽA 28. augusta
� 15.00 - Koncert pod stromami a Tan-
čiareň, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 17.00 - Igor Strinka z Kuchyne:
Hudobník vandrovník, záhrada Leber-
finger, Sad Janka kráľa, vstup voľný

PONDELOK 29. augusta
� 22.00 - Boogaloo Hustle with DJ
Kinet (Nuspirit.sk) soul, hiphop, Nu
Spirit Bar, Medená 16

UTOROK 30. augusta
� 17.00 - HU!, texty Ľubomíra Feldeka
spieva Katarína Feldeková, klavír
Richard Šimurka, Letná čitáreň U červe-
ného raka, Michalská 26
� 19.00 - Salón u Liszta, Martin
Huba, populárny herec, režisér a jeho
hostia Lisztova záhrada, Klariská 1, v
prípade nepriaznivého počasia Predná-
šková sála Univerzitnej knižnice, Ven-
túrska 11

STREDA 31. augusta
� 22.00 - Edit! DJs Hans & Tasun nudisco,
rare grooves, Nu Spirit Bar, Medená 16

ŠTVRTOK 1. septembra
�10.00 - Slávnostná akadémia pri prí-
ležitosti štátnych sviatkov Dňa Ústavy
Slovenskej republiky a výročia SNP,
Miestny úrad v Záhorskej Bystrici

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

vyjdú opäť o tri týždne

1. septembra 2011

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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AGTrieda A - Holiday Edition
 Doprajte si oddych.
Trieda A - Holiday Edition  teraz so zvýhodnenou cenou o 2 000 až 2 700 €.* Okrem 

toho vám ponúkame bezúročné fi nancovanie** až s jedným rokom odložených splátok. 

Po zaplatení 1/3 z ceny vozidla si teda celý nasledujúci rok užívate splátkové prázdniny.

Viac informácií nájdete u svojich predajcov alebo na www.mercedes-benz.sk

Zvýhodnená cena. Bezúročné fi nancovanie.**

Príklad fi nancovania platí pre triedu A 160 – 17 299 € po zvýhodnení 11,15 %. 

Možnosti fi nancovania: 

– na dve splátky: 1/3 = 5 766 € a 2/3 =11 532 € - splatné do 365 dní

alebo pokračovanie fi nancovania po 1. roku na 36 mesiacov: 351 €/mesačne

* V závislosti od modelu. ** Platí pri fi nancovaní na 2 splátky.

Platí do 30. 9. 2011 na objednané vozidlá.

Kombinovaná spotreba (l/100km): 6,7 – 8,1

Emisie CO2 (kombinované, g/km): 159 – 192


