
Najvyšší súd rozhodol, že pokuta
mestskému pohrebníctvu Marianum
pre zneužívania dominantného posta-
venia na trhu od Protimonopolného
úradu SR bola nezákonná. Úrad tak
musel vrátiť pokutu 237 668 eur
mestskému pohrebníctvu. Na názor
sme sa spýtali riaditeľa Marianum
Miloslava HRADEKA.
- Som rád, že sa to takto skončilo, preto-
že išlo o zložitú a vlečúcu sa kauzu. Je
to pre mňa satisfakcia, pretože mnohí
komunálni politici mi ju dávali za vinu.
Tento prípad ukázal, aké máme zákony,
keď sa štátny úrad dopustí konania v
rozpore s Ústavou SR a medzinárodný-
mi právnymi predpismi. 
Čo bolo rozhodujúce? V čom došlo k
zvratu v tejto kauze? 
- Myslím si, že zákon o ochrane hospo-
dárskej súťaže je komplikovaný. Práv-
nici sa mu zväčša nevenujú, pretože mu

ani sami nerozumejú. Právo postavené v
tomto zákone umožňuje veľmi široký
výklad a na tom postavili žalobu úradní-
ci Protimonopolného úradu. Zákon si
vyložili podľa svojho. Najvyšší súd
však konštatoval, že nemôžu rozhodnúť
o niekom, že koná protiprávne, keď
dotyčný nemá možnosť zistiť, že koná
protiprávne. Boli porušené základné pri-
ncípy nielen Ústavy SR, ale aj právneho
poriadku vychádzajúc zo základov rím-
skeho práva - žiadny zločin bez zákona
a žiadny trest bez zákona. Rozhodlo
najmä to, že zákon o ochrane hospodár-
skej súťaže sa dá rôzne vykladať.
Načo použijete vrátené peniaze? 
- Pokutu sme uhradili z podnikateľskej
činnosti a peniaze tam musíme aj vrátiť.
Vzhľadom na to, že od mesta máme niž-

šie dotácie, platí v našej mestskej orga-
nizácii núdzový režim. Zatiaľ nevieme,
či nám magistrát dá na našu činnosť v
budúcom období viac peňazí. 
Od Protimonopolného úradu budete
vymáhať peniaze. O čo ide?
- Proti úradu sme začali konanie o
zaplatení úrokov z omeškania. Myslíme
si totiž, že pokuta nám bola udelená v
rozpore so zákonom, čím sa podľa nás
úrad neodôvodnene obohatil. S Proti-
monopolným úradom SR komunikuje-
me a žiadame od neho úroky z omeška-
nia asi 54-tisíc eur.
Považujte tým kauzu za uzavretú?
- Osobne si myslím, že by sa mal nove-
lizovať zákon o ochrane hospodárskej
súťaže. Pretože je postavený zle. Ne-
chcem tým povedať, že keď sa niekto z
úradu rozhodne, že vás v úvodzovkách
dostane, tak vás naozaj dostanú...

Zhováral sa Robert Lattacher
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STARÉ MESTO
Známa Kochova záhrada už nemá
byť chráneným objektom. Preroko-
vanie zámeru na zrušenie chránené-
ho areálu začal v uplynulých dňoch
Krajský úrad životného prostredia v
Bratislave, odbor ochrany prírody a
krajiny. 
Pozemky v areáli Kochova záhrada
vlastní štát, v správe ho má Slovenský
pozemkový fond. Ako nás informoval
jeho hovorca Ľudovít Kavjak, Sloven-
ský pozemkový fond má informácie o
tom, že spoločnosť R2, ktorá vlastní
objekt v záhrade, požiadala Štátnu
ochranu prírody SR, regionálne centrum
ochrany prírody, ale aj Chránenú krajin-

nú oblasť Dunajské luhy o informáciu,
či je možné v chránenom areáli urobiť
revitalizáciu a využívať priestory ako
park pre pacientov a verejnosť. 
Mesto o tejto žiadosti nevie a primátor
ju považuje za nepochopiteľnú. Staro-
mestský stavebný úrad zatiaľ neeviduje
žiadosť o stavebné povolenie na toto
územie.  
Kochova záhrada je dielom známeho
záhradného architekta Jozefa Mišáka.
Jej jadrom sú vždy zelené cudzokrajné
dreviny, ktoré majú v tejto malej oáze
pokoja vďaka dobrej polohe vytvorené
špecifické podmienky. Vďaka nim sú
stromy chránené pred poškodením mra-
zom a silným slnečným žiarením.

Kochova záhrada je súčasťou súkrom-
ného Kochovho sanatória, gynekologic-
ko-pôrodníckej nemocnice, ktorú ne-
dávno zrekonštruovali a po rokoch opäť
otvorili. Vzácny záhradný areál však
naďalej pustne a o kúpu pozemku
neprejavil záujem ani nový vlastník. 
Územný plán zóny Mudroňova – Pali-
sády zaraďuje Kochovu záhradu medzi
najvýznamnejšie existujúce plochy par-
kovej zelene, ktoré je potrebné chrániť
ako celok „...a sústavnou starostlivos-
ťou a propagáciou ho zaradiť medzi
pozoruhodnosti mesta Bratislavy.“ 
Záhradu vyhlásili za národnú kultúrnu
pamiatku už v roku 1981, v roku 1997
dostala status chráneného areálu. (rob)

Kochova záhrada nemá byť chránená
Kochova záhrada pustne, čoskoro už možno nebude ani chránená. FOTO - Juraj Mladý

M. Hrádek: Je to pre mňa satisfakcia

ŠK Slovan 

šokoval Rím, 

čaká ho skupina

Európskej ligy
BRATISLAVA
Po vyžrebovaní súpera v play-off
základnej časti Európskej ligy
nevládlo medzi hráčmi, ale ani fanú-
šikmi bratiskavského Slovana žiadne
nadšenie. AS Rím bol atraktívny, ale
zdalo sa, že aj priťažký súper v boji o
základnú skupinu Európskej ligy.
Bratislavský gól Dobrotku a Štepanov-
ského zásah z Ríma však znamenali naj-
väčšiu senzáciu tejto fázy Európskej
ligy. Rimania zažili jednu z najväčších
blamáži posledných rokov, pre ŠK Slo-
van zase dvojzápas znamenal najväčší
úspech za posledné desaťročia. Podpísa-
la sa pod to najmä bojovnosť hráčov,
ktorí bojovali a dokonale zaskočili sláv-
ny rímsky klub. Ten sice hrozil, ale
bránku belasých dobyl iba raz – aj to po
štandardnej situácii.
Bratislavčania splnili postupom svoj
predsezónny cieľ – dostať sa do základ-
nej skupiny jednej z dvoch hlavných
pohárových súťaží. Prestížnejšia Liga
majstrov im sice ušla, ale čo nevyšlo
teraz, možno vyjde budúci rok… (db)

Na Pasienky 

prídu ďalšie

veľké kluby
BRATISLAVA
Žreb F-skupiny Európskej ligy
doprial futbalistov ŠK Slovan a jeho
priaznivcom zaujímavých súperov.
Od septembra do decembra sa stret-
nú s Paríž St. Germain, Athleticom
Bilbao a Red Bull Salzburg.
Francúzsky veľkoklub prešiel pred
sezónou obrovskými zmenami. Má
nových majiteľov, ktorí investovali do
posíl približne 80 miliónov eur, takže do
Parku princov prišli hráči ako Sissoko,
Matuildi, Pastore, Gameiro, Ménez…
Bilbao má v kádri o niečo menej hviezd,
ale fajnšmekri sa určite potešia, ak do
Bratislavy prídu Javi Martínez a najmä
útočník Fernando llorente. 
Red Bull Salzburg síce o sebe tvrdí, že
existuje od roku 1933, no pravoverní
priaznivci bývalej Austrie Salzburg
nikdy neprijali premenovaný klub za
svoj. Red Bull sa v tejto sezóne dvakrát
stretol so Senicou a postúpil bez akých-
koľvek problémov.
Slovan začne účinkovanie v F-skupine
doma s Athletic Bilbao (vo štvrtok 15.
septembra 2011 o 19.00 h),  29. sep-
tembra vycestuje do Salzburgu, 20.
októbra privíta Paríž St. Germain (21.05
h), odvetnú časť začne 3. novembra v
Paríži, 1. decembra sa predstaví v Bil-
bau a skupinu uzavrie 14. decembra o
19.00 h doma so Salzburgom. (db)

Linky MHD 

hromadne

nerušia, končia

len čísla 7 a 38
BRATISLAVA
Mesto nesúhlasí s návrhom na hro-
madné rušenie liniek, ktoré v rámci
úspor predložil mestský dopravca.
Primátor rozhodol, že úplné zrušenie
sa dotkne len dvoch liniek - električ-
kovej číslo 7 a autobusovej číslo 38.
Mesto odmietlo aj redukciu intervalov
električkových liniek s tým, že úprava
intervalov sa bude týkať prázdnino-
vých spojov do 19. septembra 2011.
Obmedzený režim bude mať linka 9 a
50. Autobusová päťdesiatka bude mať
nižšiu frekvenciu, zato dostane väčšie
vozidlá. Linka 133 jazdiaca z Dlhých
dielov paralelne s električkou bude
takto po novom premávať len v rannej
špičke. 
Pôvodný návrh na rušenie a redukciu
liniek zo strany dopravcu mal znížiť
výdavky o 1,8 milióna eur. S redukciou
a rušením liniek nesúhlasila ani
dopravná komisia mesta. Podľa jej
predsedu Jozefa Uhlera, pôvodne plá-
novaná úspora 1 800 000 eur by sa
mohla znížiť na 800 000, s tým, že
mesto aj dopravný podnik budú naďa-
lej hľadať prostriedky na dofinancova-
nie prevádzky liniek. Podľa názoru
komisie „je možné šetriť napríklad
administratívnym zlúčením vozovní
Jurajov dvor a Trnávka, ktoré sídlia v
tom istom areáli, ale niektoré admini-
stratívne funkcie sú tam zdvojené,“
doplnil J. Uhler.
Mesto ráta v najbližšom čase s vypísa-
ním súťaže na vytvorenie nového
plánu dopravnej obslužnosti. Ten by
mal ukázať skutočné potreby cestujú-
cich. Príprava a dokončenie plánu je
otázkou niekoľkých mesiacov. (rob)

Na nábreží

predstavia sochu

Márie Terézie
STARÉ MESTO
Bratislavský okrášľovací spolok pred-
staví v sobotu 3. septembra 2011 o
17.00 h na nábrežnej časti Námestia
Ľ. Štúra tretinový model kópie sochy
rakúskej cisárovnej a uhorskej krá-
ľovnej Márie Terézie, ktorá pôvodne
stala na tomto námestí.
Bratislavský okrášľovací spolok prišiel
s iniciatívou, aby sa socha, ktorá bola
zničená v roku 1921, vrátila na miesto,
kde stála od mája 1897. Verejná pre-
zentácia modelu sochy má byť podpo-
rou návratu tohto monumentu do cent-
ra Bratislavy.
Spolok chce na financovanie reinštalá-
cie sochy a premiestnenia súsošia Štú-
rovcov vypísať verejnú zbierku. (ado)
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PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Vzhľadom na rozširovanie cesty na
výpadovke v Podunajských Biskupi-
ciach v smere na Rovinku platia od 4.
septembra dopravné obmedzenia.
Rozšírená komunikácia by mala byť
hotová do októbra.
Rekonštrukcia cesty I. triedy od piatka
26. augusta do 4. septembra si vyžiada-
la úplné uzatvorenie úseku cesty medzi
Rovinkou a Mramorovou ulicou.
Zmena organizácie dopravy na úseku
takmer 4,4 km je vyznačená prenosný-
mi dopravnými značkami. Na bezpeč-
nosť a plynulosť dopravy dohliada
dopravná polícia. 
Starostka Podunajských Biskupíc Alžbe-
ta Ožvaldová pripomenula, že mesto
dostalo na rozšírenie dotáciu 3,8 milióna
eur. Rozšírenie a oprava vraj Ulice Svor-
nosti prispeje k plynulosti a bezpečnosti
pri juhovýchodnom vstupe do hlavného
mesta. Kým sa však podľa A. Ožvaldo-

vej nevybuduje obchvat R7 a diaľnica
D4, ide len o kozmetické úpravy. „Cho-
dím  na všetky rokovania na ministerstve

a dúfam, že R7 sa začne budovať v
novembri 2013,“ dodala. (brn, rob) 

FOTO - Juraj Mladý 

V smere na Rovinku začali rozširovať

cestu, vodičov tu čakajú obmedzenia

BRATISLAVA
Dopravný podnik víta úmysel samo-
správy o zvýšenie príspevku z mest-
ského rozpočtu o 500-tisíc eur, ale
opatrenie považuje za nedostatočné.
Od 5. septembra pristupuje k zme-
nám na niektorých linkách MHD.
Mestský dopravca po pripomienkach
občanov prehodnotil plánovanú reduk-
ciu liniek. Zmeny sa tak dotknú prevaž-
ne doplnkových liniek jazdiacich súbež-
ne s nosnými linkami.
Linka číslo 7 končí, namiesto nej bude
možné využiť súbežné linky 3, 5, 11.
Linka 38 nebude premávať. Namiesto
nej je k dispozícii linka 37 na cestu do
krematória. Linka 37 premáva častejšie
než doterajšia linka 38.
Spoj 43 bude mať do ukončenia letnej

sezóny cez voľné dni interval 20 minút.
Každých 40 minút bude jazdiť táto linka
aj na Kačín a každých 40 minút do Leso-
parku. Linka 51 nebude premávať cez
voľné dni. Náhradou môže byť električ-
ka a linka č. 50. V pracovných dňoch
zostáva premávka zachovaná. 
Linka 54 cez voľné dni nebude premá-
vať. Ako náhradu odporúča dopravca
linku 56 s prestúpením na 53 alebo 65 na
vajnorskom nadjazde, prípadne na linku
630 na Zlatých pieskoch. V pracovných
dňoch zostáva premávka zachovaná.
Linka 66 bude medzi zastávkami Trho-
visko a Slovanet premávať priamo po
Záhradníckej ulici. Doterajšie zastávky
Saleziáni a Zimný štadión sa rušia. Pre-
stup z električiek bude možný na zastáv-
ke Slovanet. Linka 74 bude premávať

iba v špičke pracovných dní. V ostat-
ných časoch pri ceste do a z Vlčieho
hrdla odporúča dopravca použiť kombi-
náciu liniek 201 a 70 s prípadným pre-
stúpením na zastávke Miletičova. Prí-
padne využiť linky 98 a 70 s prestúpe-
ním na zastávke Prístavný most. Spoj 78
bude premávať ako doteraz, no so skrá-
tenou trasou. Na úseku Dostojevského
rad - Muchovo nám. je možné využiť
náhradu v podobe liniek 88 alebo 95. 
Nová linka 82 obslúži Sad Janka Kráľa
namiesto zrušenej 89. Na Cintorín Petr-
žalka sa cestujúci dopravia zachádzkou
vybraných spojov linky č. 80. Linka 96
sa vráti do pôvodnej trasy z Prokofievo-
vej cez Prístavný most a Ružinov na
Letisko. Linku 133 obnovia, no premá-
vať bude iba v rannej špičke. (rob)

Dopravný podnik upravuje linky MHD,

zmeny budú platiť od 5. septembra 2011

Trinásť rokov
sme na strane
Bratislavčanov
Prvý septembrový deň je už trinásty
rok aj príležitosťou na oslavu narode-
ním Bratislavských novín. Za ten čas
vzniklo a zaniklo viacero napodobňo-
vateľov, ktorí sa rozhodli ísť rovnakou
cestou, Bratislavské noviny si však
dokázali udržať priazeň čitateľov.
Podľa májového prieskumu ich stále
číta päť zo šiestich Bratislavčanov
starších ako 18 rokov!
Trinásť rokov možno nie je v živote člo-
veka veľa, v živote tlačených novín to je
však dosť. Najmä dnes, v čase, keď
elektronické médiá vytláčajú tlač z me-
diálneho trhu, je naša trinástka vekom,
na ktorý môžeme byť hrdí.
Za trinásť rokov si Bratislavské noviny
získali mnoho fanúšikov, je však dosť aj
tých, ktorí nás nemajú radi. Či už preto,
že sme si ich dovolili kritizovať, alebo
sme odmietli o problémoch Bratislavy a
jej obyvateľov písať tak, ako by sa im to
hodilo a páčilo. Nebudeme sa tváriť, že
tlakov na to, o čom a ako majú Brati-
slavské noviny písať, nebolo za tých tri-
násť rokov veľa. Nie, bolo ich dosť a
stále sú. Od priateľského upozornenia
až po otvorené vydieranie, s akým sme
sa stretli u predstaviteľov miestnej
samosprávy tento rok.
Nie, nebudeme si sťažovať. Rozhodli
sme sa robiť noviny o Bratislave a pre
Bratislavčanoch. Robíme ich už trinás-
ty a budeme ich robiť, ak pán Boh dá,
aj ďalších trinásť rokov. Problémov má
toto mesto stále dosť. Niektoré zostáva-
jú, žiaľ, aj po trinástich rokoch stále
rovnaké, preto nemáme obavu, že
nebude o čom písať. Prežili sme už
štyri bratislavské samosprávy a preži-
jeme aj tú piatu. Po trinástich rokoch
totiž zostávame stále na strane Brati-
slavčanov. Máme teda trinásť a pán
Boh pri nás... Radoslav Števčík

DOMESTICA SR, s.r.o.

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

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

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

www.domestica.sk

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

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

Vám vyrobí 
a namontuje 

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

Mestské zastupiteľstvo uznesením č.
171/2011 zo dňa 30. 6. 2011 schválilo
vypustenie 12 lokalít z predloženého
návrhu územnoplánovacej dokumentá-
cie Územný plán hlavného mesta Slo-
venskej republiky Bratislavy, zmeny a
doplnky 02 v nasledovnom rozsahu: 
� RV/SM/33, mestská časť Bratislava-Staré
Mesto,
� RV/VR/8, mestská časť Bratislava-Vrakuňa,
Kazanská,
� RV/VR/9, mestská časť Bratislava-Vrakuňa,
Kazanská,
� RV/VR/7, mestská časť Bratislava-Vrakuňa,
Slatinská,
� RV/RA/6, mestská časť Bratislava-Rača,
Ohňavy,
� RV/KV/2, mestská časť Bratislava-Karlova
Ves, Staré Grunty severovýchod,
� RV/KV/3, mestská časť Bratislava-Karlova
Ves, Mlynská dolina - Patrónka,
� RV/RA/10, mestská časť Bratislava-Rača,
Vin-Vin,
� RV/SM/3, mestská časť Bratislava-Staré
Mesto, Machnáč - pri Gaštanovej záhrade,
� RV/SM/2, mestská časť Bratislava-Staré
Mesto, Amfiteáter,
� RV/RU/33, mestská časť Bratislava-Ruži-
nov, Prístavná,
� RV/DU/2, mestská časť Bratislava-Dúbrav-
ka, Pod vodojemom - Strmé sady,
Predmetné vypustené lokality zo zmien a doplnkov v
zmysle časti B. uznesenia č. 171/2011 sú vyznačené na
grafickej schéme.
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy v
časti C. citovaného uznesenia požiadalo primátora o
zabezpečenie spracovania takto upraveného návrhu
územnoplánovacej dokumentácie, jeho prerokovanie v
zmysle príslušných právnych predpisov a predloženie na
rokovanie mestského zastupiteľstva.
Takto upravená územnoplánovacia dokumentácia je
vystavená na verejné nahliadnutie v termíne od 22.
augusta 2011 do 22. septembra 2011 na týchto
miestach:
� v elektronickej forme na internetovej adrese www.bra-
tislava.sk v sekcii občan/územné plánovanie a výstav-
ba, resp. titulka/územný plán
� v tlačenej verzii vo Front Office/servis pre občana,
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie
1, Bratislava v tomto čase: pondelok od 800 hod do
1700 hod, utorok až štvrtok od 800 hod do 1600 hod a
piatok od 800 hod do 1500 hod. 

Hlavné mesto SR Bratislava oslovilo jednotlivo príslušné
orgány štátnej správy, samosprávy a subjekty dotknuté
predmetným uznesením. 

Kontaktné pracovisko: Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy, Oddelenie územného rozvoja mesta, Prima-
ciálne nám. č. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1.

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou, ktorá
sa vyvesí na dobu 30 dní na úradnej tabuli Hlavného
mesta SR Bratislavy. 30 deň vyvesenia je dňom doruče-
nia tohto oznámenia.

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 septembrových autobusových zájazdov 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
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Do rodiny reštaurácií komplexu
Eurovea pribudla ďalšia - Restaurant
LA VERANDA. Ponúka kuchyňu
Rakúsko-Uhorska, teda slovenskú,
českú, maďarskú, rakúsku, severota-
liansku a krajín bývalej Juhoslávie.
Nachádza sa v časti zo strany Mosta
Apollo v susedstve talianskej Al Faro
a McDonald´s.
Interiér reštaurácie je zariadený jednodu-
cho - žlto-oranžové steny, na strope imi-
tácia drevených trámov s mosadznými
závesnými lampami, na stenách malé
čiernobiele fotografie. Väčšia časť reš-
taurácie však už teraz je na nábrežnej
promenáde, veľká presklená terasa má
vyrásť aj pred samotnou reštauráciou - aj
preto La Veranda.
Kým dlhé roky domáca prešporská či
rakúsko-uhorská kuchyňa v Bratislave
absentovali, v poslednom čase sa ich
vyrojilo hneď niekoľko. La Veranda má
v ponuke polievky, hlavné jedlá z kura-
cieho, hovädzieho, bravčového mäsa,
ryby, cestoviny & rizoto, šaláty, jedlá z
grilu a potom špeciality, na ktoré nie je
doma čas, ako sú sviečková, kôprovka a

perkelt, ako Staré, dobré a chutné jedlá
zase ponúkajú prešporské halušky s vaj-
com, bryndzové halušky a šunkofleky,
nechýba ani detské menu. Ponuka je
pestrá, nie však zbytočne bohatá.
Z polievok sme ochutnali Hovädziu s
pečeňovým knedlíkom (2,80 €) a dennú
polievku, ktorá bola v čase našej návšte-
vy fazuľová s klobásou (1,80 €). Hovä-
dzia nebola s knedlíkom, ale s haluškami
a bola dosť slaná, naopak fazuľová bola
vynikajúca, ale len pre silné povahy -
množstvo fazule, klobásy a cesnaku.
Z hlavných jedál sme boli zvedaví na
Sviečkovú na smotane so žemľovou
knedľou (7,70 €), presnejšie hovädzie
zadné na smotane na spôsob sviečkovej.
Knedľa aj omáčka boli vynikajúce, mä-
sové rezy boli trochu tenké a oschnuté.
Najdrahším jedlo v ponuke je Fiaker
guláš s pečivom, ktorý tu ponúkajú ako
minútkový gulášik výraznej chuti s vol-
ským okom a opečeným viedenským
párkom (16,50 €). Keďže je drahší ako

viedenský teľací rezeň či steak z rošten-
ky, zaujímalo nás v čom je výnimočný.
Na naše prekvapenie ho robia z pravej
sviečkovice! Bol chutný, ale opäť prisla-
ný. Rovnakú výhradu sme mali aj voči
Lososovému steaku s feniklovým pyré
(16,00 €). Navyše to nebolo pyré, ale
skôr omáčka. 
Veľmi dobré boli grilované bravčové
rebrá s bohatým výberom sterilizovanej
zeleniny, horčicou, chrenom a ajvarom
(7,50 €). Jednak boli čerstvo ugrilované,
a jednak obloha bola skutočne bohatá. 
Z dezertov sme si dali ľudový dezert,
ktorý si našiel cestu až na cisársky dvor
- Cisársky trhanec s kúskami broskyne
(4,60 €). Porcia to bola hodná hlavného
jedla, nie sladkého záveru za obedom či
večerou. Veľmi dobré.
Z La Veranda sme odchádzali celkom
spokojní, nebyť presolených jedál, naše
hodnotenie by bolo určite lepšie.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

V La Verande nám jedlo dosť presolili

O zdraví rozhodujú neznámi úradníci
Napriek tomu, že počasie dovolenká-
rom veľmi neprialo (až na posled-
ných pár tropických dní), som si cel-
kom dobre oddýchla. Politici sa roz-
liezli na všetky svetové strany a
zavládlo príjemné ticho bez primitív-
nych šarvátok o „nesmrteľnosti
chrústa“. 
Ešte aj náš slovutný pán prezident pod-
písal nejaké zákony, keď doňho nemal
kto hučať! Škoda, že sa aspoň na dva
mesiace nevyhlásili povinné dovolen-
ky na niektorých úradoch štátnej sprá-
vy. Celkom dobre si viem predstaviť
život napríklad aj bez niektorých
ministerstiev, zdravotných poisťovní a
ešte niekoľkých pár „dôležitých a zby-
točných“ úradov (zoznam dodám na
požiadanie). 
Štátna kasa by sa možno stabilizovala aj
bez toho, aby bolo potrebné zdierať
stále tú istú skupinu ľudí: tých najslab-
ších! Hovorí sa, že kultúrnu úroveň
štátu  možno posúdiť podľa toho, ako sa
stará o najslabších. V tom prípade –
zbohom úroveň Slovenska! Pýtate sa,

čo ma tak nahnevalo? Nuž, je toho viac. 
Keď som pred časom na akomsi medzi-
národnom fóre povedala, že na Slovens-
ku existuje pasívna eutanázia, chceli ma
niektorí naši potentáti zožrať. Podotý-
kam, všetci mali príjem nad 2000 eur
mesačne. O iných benefitoch ani neho-
voriac. Myslíte si, že im závidím?
Vôbec nie. Len ma štve napríklad sku-
točnosť, že zdravie obyvateľstva u nás
neriadia lekári, ba ani ministerstvo zdra-
votníctva, ale neznámi úradníci zdravot-
ných poisťovní. V skutočnosti ony roz-
hodujú o tom, kto a ako dlho bude čakať
na rôzne zákroky, či dostane pacient
kúpele, alebo na aké zdravotné pomôc-
ky či lieky má obyčajný (a bezmocný)
plebs nárok.
Nedávno mi nejaký anonymný úradník
poisťovne nabrýzgal, vraj akým právom
kritizujem na svojom blogu kvalifikova-
nú prácu poisťovní. Nuž, neviem, aké
vzdelanie má dotyčný pán, veď pre pár

politikov a protekčníkov nie je predpísa-
né žiadne. 
Nezvyknem sa chváliť, ale ja mám
diplom z Karlovej univerzity v Prahe z
odboru fyziológie a aj doktorát z antro-
pológie z našej Univerzity Komenského
v Bratislave. Zatiaľ ma ešte (vďakabo-
hu) nepostihol Alzheimer. Domnievam
sa, že mám právo kritizovať do neba
volajúce hlúposti, ktoré naša „verchuš-
ka“ predkladá v rámci rôznych úprav
zákonom a nariadení. 
Žiaľ, môže robiť beztrestné pokusy na
národe, pretože nemá žiadnu zodpoved-
nosť za dôsledky svojich rozhodnutí.
Slovenský národ má zakódovanú akúsi
rezignovanosť a často stačí hlasno
bučať, aby sa nemiešal do vecí verej-
ných. Málokto si uvedomuje, že päťa-
polmiliónový národ nemôže doneko-
nečna vydržať hojdačku: Tou je každý
štvrtý rok striedanie pravice a ľavice.
Povestné uťahovanie opaskov raz vyús-
ti do revolúcie, ktorá už nebude nežná.
Modlím sa, aby som nemala pravdu!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľa

Výhovorky 

nám berú silu 

niečo spraviť
LIST ČITATEĽA
Po čase som išiel cez podchod na
Trnavskom mýte. Je iný ako býval.
Zázračne sa premenil na grafitovú
galériu, ktorá sa tak ľahko nevidí ani
v iných väčších či multikulturálnych
mestách. 
Mnohí sa určite spýtate, čo pekného
môžem vidieť na posprejovaných ste-
nách podchodu otvoreného s pompou v
roku 1975, v ktorom dnes fungujú už
len fragmenty obchodov a eskalátory.
Problém vidím inde. A platí to aj pre iné
objekty v našom meste, ktoré máme
denne na očiach. 
V prípade podchodu na našom „Trnku“
sme dlhšie hľadali argumenty, ako sa s
ním nedá nič spraviť, ako je problema-
tické nájsť vhodného investora pre
rekonštrukciu, aké je nákladné zabezpe-
čiť čistotu a údržbu. Až prišli majstrov-
stvá sveta v hokeji a zrazu boli dobré aj
jednoduché nápady. 
Po informácii, že podchod majú spes-
triť „sprejeri“, som bol pôvodne tro-
chu v rozpakoch. No výsledok je
lepší, než som očakával. Pár jednodu-
chých murárskych zlepšení a šikovní
chalani dali tomuto priestoru punc
niečoho jedinečného. 
Táto úprava, navyše po rokoch zabez-
pečila aj niečo iné. Pribudol jednodu-
chý, no funkčný systém navigácie a
navyše odpadli dlhoročné náklady na
čistenie stien od grafitov, pretože tie
sú obsadené a nie hocičím. Určite sa
tým všetky problémy podchodu nevy-
riešili, viem si predstaviť aj jeho inú
podobu v štýle podchodu na Hodžo-
vom námestí, či s fungujúcim WC,
ale jeho kombináciu s moderným
umením aj v budúcnosti by som neza-
vrhoval, skôr privítal.

Michal Milata, Bratislava

Dyslektik 
neznamená

hlupák
Možno to tiež dôverne poznáte.
Napriek krásnym vetám, ktoré
čítate v študijnom pláne svojho
dieťaťa, realita je taká, že jeho
hendikep v škole takmer nikoho
nezaujíma. Dyslektik, dysgrafik,
či majiteľ inej podobnej poruchy?
Pre mnohých hlupák, ktorý poma-
ly číta a ešte pomalšie chápe.
Je to ako začarovaný kruh. Vaše

dieťa sa doma učí dlhé hodiny, no

výsledky v škole tomu rozhodne

nezodpovedajú. Akoby vôbec ne-

chápalo, čo číta, niežeby ešte aj

dokázalo text niekomu prerozprá-

vať. Nakoniec vám nezostane nič

iné, než denne naštudovať niekoľko

predmetov a znovu ich dieťaťu

vysvetliť. Táto niekoľkohodinová

denná strata nás však nadšením

nenaplňuje...

ZZáázzrraakk??  AAssii  áánnoo......
„Už po pár hodinách sa zmenil Mir-
kov prístup k celej slovenčine.
Chválil si, ako mu to lektorka v Basi-
cu vedela vysvetliť. Oveľa viac si
verí a dokonca začal uvažovať aj o i-
čkach, čo nás doma veľmi potešilo.
Všimla som si, že Mirko začína mať
aj vzťah ku knižkám. Sám si dokon-
ca požičal jednu z knižnice. V škole
si zmenu všimla aj pani učiteľka. Z
diktátov už dostávame 2, čo je
obrovský úspech.“

Mamina M.L
„Ja som dnes dostala jednotku z
čítania. Ešte som nikdy nedostala z
čítania jednotku.“ Dianka

ŠŠaannccaa  pprree  kkaažžddééhhoo
Desiatky popísaných stránok vyja-

dreniami rodičov ukazujú, že aj tieto

deti majú šancu sa  zaradiť medzi

úspešných študentov a zaistiť si tak

uplatnenie v živote. 

Problém je však v tom, ako sa učiť. 

Študijné centrum BASIC, n.o.
Vás srdečne pozýva 

na bezplatnú prednášku

AAkkoo  ssaa  uuččiiťž  ss  ddeeťžmmii,,
aabbyy  ttoommuu  ppoorroozzuummeellii

(utorok 6. 9. 2011 o 17.30 h)
Potvrďte svoju účasť na

ba@centrumbasic.sk,

alebo tel. č. 0905 462 885
Bratislava, Karpatská 2, YMCA

P

ňPokiaľ by všetci dospelí porozume-

li princípom, ako sa učiť s dieťaťom,

akým prekážkam ich dieťa môže

čeliť a ako ich zvládnuť, boli by pre

nich najväčším priateľom a stabil-

nou oporou.

VYHLASUJE
podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-

pisov a § 5 zákona NR SR číslo 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej školy s materskou školou, 
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
Kandidát musí spĺňať nasledovné požiadavky:
A. Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie podľa ustanovení Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o
odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení
neskorších predpisov
- absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
- najmenej 5 rokov praxe
B. Ďalšie požiadavky a kritériá: 
- občianska bezúhonnosť
- osobnostné a morálne predpoklady
- riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť
- znalosť legislatívy školy s právnou subjektivitou
- ovládanie práce s počítačom
- preukázateľné dobré výsledky v odbornej a metodickej práci
C. Požadované doklady:
- písomná prihláška - žiadosť o účasť na výberovom konaní
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej práci
- písomný návrh koncepcie a rozvoja základne školy s materskou školou (v roz-
sahu na 2 stranách A4 formát)
- odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- kópie certifikátov alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania, ktorý je v súla-
de so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších pred-
pisov

Prihlášku do výberového konania zasielajte do 16. 9. 2011 na adresu:
Miestny úrad Bratislava - Záhorská Bystrica
Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava 48

Prihlášku zasielajte v zalepenej obálke a označte heslom: Výberové
konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s maters-
kou školou „NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim
stanovené podmienky oznámené písomne.
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TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v JOGACENTRE
Budatínska 20, Petržalka • 5. - 9. september 2011, každý deň 18:00 - 19:15 • Mobil: 0908 127 537

Joga pomáha pri strese aj pri diabetes
Cvi enia zo Systému Joga v dennom 
živote nám môžu pomôc  pri rôznych 
neduhoch ako sú stres, nervozita, aler-
gie, problémy s trávením, pri boles-
tiach chrbta, k bov a hlavy. Takisto 
zlepšujú koncentráciu, imunitný sys-
tém a celkovú pohodu. Prehlbujú 
dych, uvo nenie a pomáhajú ahšie 
zvláda  vypäté situácie.
Stres sa stal každodennou sú as ou 
nášho života. ím vä ší stres zažívame 
tým skôr sa môže prejavi  na našom 
zdraví. Jogové cvi enia majú psychoso-
matický charakter - na telo pôsobia uvo -
ujúco a detoxika ne a zárove  posil u-

jú psychickú odolnos . Pomáhajú obno-
vi  fyzickú a duševnú rovnováhu a tým 
znižujú negatívne pôsobenie stresu. Pra-
videlným cvi ením sa môžeme zbavi
mnohých zdravotných ažkostí vyvola-
ných práve stresom. 
Potvrdi  pozitívne zdravotné ú inky cvi-
ení jogy sa rozhodol aj výskumný pro-

jekt pod odbornou garanciou fakultnej 
nemocnice v Olomouci. Do projektu je 
zapojené bratislavské Jogacentrum na 
Budatínskej 20, ako aj alších 90 jogo-
vých centier na Slovensku a v echách.
Projekt sleduje vplyv cvi enia jogy pod-
a systému Joga v dennom živote na 

priebeh ochorenia diabetes 2. typu. Ak 
máte pri diabete ažkosti s nadváhou, 
s cholesterolom a chcete obmedzi  spot-
rebu liekov, zapojte sa do tohoto projektu 
a overte si pozitívny vplyv týchto cvi ení 
na zlepšenie svojho zdravotného stavu.
KURZOVÁ SEZÓNA za ína 12. sep-
tembra a bude trva  do 29. januára 
2012. Prihlási  sa môžete telefonicky, 
e-mailom alebo priamo na recepcii Joga-
centra po as stránkových hodín. Infor-
mácie o stránkových hodinách, harmo-
nogram cvi ení a cenník nájdete na 
stránke www.jogacentrum.sk.

Mobil:  0908 127 537
E-mail: bratislava@JogavDennomZivote.sk

www.JogavDennomZivote.sk

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

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

PREDÁTE V AUKCII
Objednávky cez telefón sú výhodnejšie!!!

0903 646 179  0905 646 179  0948 646 179

ABC TAXI
� 02 16 100

Zabuchli ste si dvere?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
0948 310 069 nový kontakt

predajňa, dieľňa: Púpavova 30a, 841 04 BA

Cirkus Budapešť

bude v Ružinove 

a Petržalke
BRATISLAVA
Do Ružinova a Petržalky zavíta cir-
kus Budapešť, ktorý sa predstaví od
1. do 18. septembra 2011 v Ružinove
a od 22. septembra do 2. októbra v
Petržalke.
Deti aj dospelí, sa môžu tešiť na zaují-
mavé predstavenia, kde nebude chýbať
šou gladiátora Maxima Antonia s tigra-
mi a levami. V spoločnej manéži dôjde
dokonca aj na bozk gladiátora s levom... 
Veľmi obľúbeným číslom sú žongléri
na koňoch, najmenšie deti sa zase
dočkajú spracovania motívu klasickej
rozprávky o Aladinovi. (brn)

BRATISLAVA
Areál vodných športov v Čunove
bude hostiteľom 34. majstrovstiev
sveta vo vodnom slalome. Od 6. do 11.
septembra 2011 sa tu uskutoční sveto-
vý šampionát aj kvalifikácia o postup
na olympiádu 2012 do Londýna.
Majstrovstvá sveta sa síce uskutočnia v
Čunove, ale organizátori ich doslova
zviazali so samotnou Bratislavou. V
meste sa uskutoční slávnostný otvárací

aj záverečný ceremoniál, pred novým
SND budú preberať medaily najlepší
pretekári. Slávnostné otvorenie je naplá-
nované na utorok 6. septembra, závereč-
ný ceremoniál bude v nedeľu 11. sep-
tembra 2011. 
Kapacita tribún bude 8000 divákov,
na prvé dva kvalifikačné dni je vstup
bezplatný, od piatka do nedele stojí 5
eur (deti do 15 rokov majú voľný
vstup). Najväčší fanúšikovia vodného

slalomu majú šancu kúpiť si aj špe-
ciálny lístok na tri dni za 20 eur. V
tejto cene sú najlepšie miesta na tri-
búne a počet takýchto lístkov je
obmedzený na tisícku. 
Usporiadatelia kladú dôraz na bezpeč-
nosť, preto vyhradia polovicu cesty pre
autobusy, ktoré budú kyvadlovým spô-
sobom dopravovať divákov zo záchyt-
ného parkoviska, a druhú polovicu pre
cyklistov a korčuliarov. (db)

Lístky na hokej

budú stáť 

od 4 do 8 eur
BRATISLAVA
HC Slovan Bratislava zverejnil ceny
vstupeniek na zápasy základnej časti
Tipsport extraligy 2011/2012. 
Najlacnejšie sú vstupenky do sektora na
státie, ktorý by mal byť do prvého zápa-
su extraligy upravený v časti sektorov
B1 a B12 za bránkou. Lístky s označe-
ním Club budú stáť 6 eur. Ide o sektory
na sedenie za oboma bránkami. Lístky s
označením Premium do sektorov na
pozdĺžnych tribúnach budú stáť 7 eur.
Najdrahšie lístky budú stáť 8 eur. Ide o
miesta na mobilných tribúnach do
prvých piatich radov pri ľade. (miv)

V Čunove pôjde o tituly aj o olympiádu
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KVALITNE a RÝCHLO
(do 24 dní)

akreditovaný MPSVaR, platný v SR a EU

OPATROVATE¼SKY
KURZ VaV

´

od 179€

denný a veèerný

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

ZADARMO:
Využite TERAZ!Z¼AVY

www.VaVslovakia.sk
0907 035 335 0911 996 639

KURZY NEMÈINY pre opatrovate¾ky, 79€
(Rakúsko, Nemecko)PRÁCA pre opatrovate¾ky

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!

ZZbboorroovvéé  ssppiieevvaanniiee  pprree
aammaattéérroovv  zzaaččiiaattooččnnííkkoovv
kkaažžddýý  ppoonnddeellookk  --  11..  rroočč..

Budeme postupovať rýchlo,
aby jedni našli odvahu vykročiť,
a pomaly, aby tí druhí našli silu

trpezlivo počkať.
55..  99..  22001111    11773300--11990000 55  €€//hh

SSúúkkrroommnnáá  ZZŠŠ  wwaallddoorrffsskkáá
VViihhoorrllaattsskkáá  1100,,  BBrraattiissllaavvaa

lubica.knezovicova@gmail.com
hlasový pedagóg

STATIK.SK
0905 831 290
statik@statik.sk www.statik.sk

Už tento víkend

bude festival

Slovensko
FESTIVAL
Prvý septembrový víkend bude v Sta-
rom Meste patriť remeslám, ako aj
hudobným a tanečným vystúpeniam
s autentickým aj experimentálnym
spracovaním tradícií. 
Už 21. ročník festivalu Festival Slo-
vensko v Bratislave - Dni Majstrov
ÚĽUV je rozložený do troch dní, od 2.
do 4. septembra 2011. Festival slávnost-
ne otvorí v piatok 2. septembra o 20.00
h program Chorea Slovaka SĽUK-u na
Hlavnom námestí. Sobota a nedeľa pri-
nesú predvádzania remesiel, ako sú
hrnčiarstvo, rezbárstvo či výroba lán
alebo čižiem. Atmosféru bude dotvárať
autentický spev, nárečie i kroj. Novin-
kou ročníka sú remeselníci reprezentu-
júci zahraničných Slovákov.
Detským návštevníkom bude venovaná
zóna s kolotočom na ručný pohon, hoj-
dačkami, ale predovšetkým tvorivé diel-
ne Školy remesiel na nádvoriach Prima-
ciálneho paláca. (dš)

Predstavia diela

tvoriace dejiny

kinematografie
FILM 
Na plátna filmových klubov a artkín
sa od 8. septembra 2011 dostane ďal-
ších desať celovečerných titulov a
jeden krátky film. 
Diváci uvidia pozoruhodné snímky fil-
movej klasiky i diela súčasnej generácie
režisérov. Putovná prehliadka Projekt
100 sa už od roku 1994 vytrvalo snaží
prinášať ten najlepší výber diel od
počiatkov až po súčasnosť  filmovej éry.  
Už 17. ročník Projektu 100 bude výni-
močný svojou skladbou. Vo výbere
budú mať väčšinové zastúpenie takmer
všetky európske „filmové“ krajiny, ale
aj thajské prekvapenie minuloročného
MFF Cannes a sfilmovaný japonský
bestseller.
Chýbať nebudú nostalgická tragikomé-
dia Dobré srdce Dagura Káriho, poľská
situačná komédia Borisa Lankosza
Druhá strana mince, sfilmovaný japon-
ský bestseller Nórske drevo, Melanchó-
liu Larsa von Triera. (dš)
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STARÉ MESTO
NA NÁBREŽÍ ARM. GEN. LUD-
VÍKASVOBODU neznámy páchateľ
ukradol VW Touareg, čím spôsobil
škodu 30 000 eur. 
NA CHALUPKOVEJ ULICI nezná-
my páchateľ odcudzil z kabíny nezamk-
nutého VW Crafter peňaženku s tržbou
so 16 000 eurami.
NA NÁBREŽÍ ARM. GEN. LUDVÍ-
KA SVOBODU sa nezmestil do kože
26-ročný muž z Bratislavy. Keď
28–ročný muž odchádzal, pozdravil
sediace dievčatá. Bratislavčanovi sa to
však nepáčilo a na poškodeného najskôr
slovne a následne aj fyzicky zaútočil.
Niekoľkokrát ho päsťou udrel do líca, a
keď spadol na zem, kopal ho do hlavy.  

RUŽINOV
VO VLČOM HRDLE neznámy
páchateľ ukradol vysokozdvižný vozík
spoločne s čeľusťami na baly separova-
ného odpadu. 
NA STROJNÍCKEJ ULICI zadržali
policajti dvoch mužov podozrivých z
krádeže v rodinnom dome. Išlo o Brati-
slavčanov  vo veku 38 a 37 rokov. Poli-
cajti dostali oznámenie, že dvaja muži
vylomili vchodové dvere na rodinnom
dome a snažili sa ukradnúť vodoinšta-
lačný materiál, rybárske potreby a pra-
covné náradie. Vyrušil ich však jeden
človek, ktorý ich začal prenasledovať.
Na základe popisu zadržali policajti
podozrivých mužov v okolí  Prístavné-
ho  mosta. (mm, sb)

Na bratislavský 

trón sa pomaly 

dostal futbal
Angličania si v roku 1863 založili prvú
futbalovú organizáciu na svete (FA).
Viedeň a Budapešť o 30 rokov neskôr
už tiež holdovali hre s koženou. Pre-
šporskí športovci však prvý futbalový
zápas videli až v roku 1898  v Prešove. 
Zúčastnili sa tam na telocvičných sláv-
nostiach, na ktorých vyvrcholenie uspo-
riadatelia pripravili stretnutie dvoch
budapeštianskych mužstiev. Hra sa im
tak zapáčila, že krátko po návrate z
východu si v lone prvého športového
klubu PTE (Pozsonyi Torna Egyesület)
založili futbalový oddiel. Podobne urobi-
li aj v Prešove, a tak sa o rok na telocvič-
ných slávnostiach v Prešporku mohol
uskutočniť prvý futbalový zápas dvoch
slovenských klubov. Prešporčania ho 22.
mája 1899 vyhrali 2:1...
Záujemcov o hru pribúdalo, ale zápasy
mohli na improvizovanom ihrisku PTE
(bývalom SKS a ZŤS) hrávať medzi
sebou len v jedinom klube. Postupne sa
odvážili pozvať druhotriedne mužstvá z
Viedne alebo Budapešti, prípadne ich
rezervy. A keď sa v PTE preplnili aj dve
mužstvá, vznikol v roku 1902 čisto futba-
lový klub Pannónia. PTE ho spočiatku
pritúlil na svojom ihrisku, ale keď mu
Pannónia začala stúpať na päty – ako to
už býva – pobadal v nej nebezpečného
konkurenta a zo svojho ihriska ju vyká-
zal, čo onedlho znamenalo jej zánik...
Rozmach futbalu v Prešporku sa však už
nedal zastaviť a vznikali ďalšie kluby. Tie
lepšie mysleli pritom na vlastné ihriská –
PMTK si ho zriadil pod mostom, Ligeti
SC pri Chorvátskom ramene v Petržalke,
ale aj na ľavom brehu Dunaja Donau-
stadt SC nad dnešným tunelom, ŠK VAS
pri závode Schückert za dnešným obyt-
ným blokom Unitas a viaceré kluby sa
usídlili na improvizovaných ihriskách
bez ohradenia na Kuchajde (dnes Pasien-
ky). Za Uhorska to boli len maďarské a
nemecké kluby, ktoré si vedeli zorgani-
zovať dlhodobé súťaže i turnaje o pohár.  
Napriek tomu, že Prešporok mal pomer-
ne veľa obyvateľov slovenskej národnos-
ti, k založeniu prvého slovenského klubu
došlo až po vzniku prvej Českosloven-
skej republiky, a to 3. mája 1919. Pričini-
la sa o to česká inteligencia, ktorá prišla
zriaďovať novú štátnu správu, školstvo,
armádne a policajné zložky. Dvaja priate-
lia z pražskej Slavie Antonín Humhal a
Karel Helmuth sa po návšteve z futbalo-
vého zápasu na Kuchajde rozhodli zalo-
žiť prvý slovenský klub. V zakladajúcom
výbore, ktorý pozostával prevažne z
českých občanov, určili jeho názov I.
ČsŠK Bratislava a do znaku vložili slo-
venský dvojkríž na trojvrší. Aj jeho prvé
mužstvá tvorili väčšinou českí hráči,
ktorí v Bratislave vojenčili, alebo sa
vďaka zamestnaniu  v meste na určitý čas
usadili. Postupne ich však nahrádzali slo-
venské talenty. V dojemnej súdržnosti
dospeli až k dvom titulom amatérskeho
majstra Česko-Slovenska (1927 a 1930).
Keď onedlho I. ČsŠK Bratislava postúpil
do najvyššej čs. súťaže, do I. celoštátnej
ligy, skvelé mužstvo pozostávalo zo Slo-
vákov, jedného Rakúšana, jedného
Maďara a talentovaného Čecha Zdenka
Deršáka. Ich trénerom bol bývalý
maďarský internacionál József Braun...

Jozef Kšiňan, Igor Mráz
(Pokračovanie nabudúce)

Pálffyovská kúria slúžila aj vojakom
Rozsiahly areál medzi Zochovou uli-
cou a Zámockou, a medzi Palisádami
a Pilárikovou ulicou (Staromestskou)
získal v prvej polovici 17. storočia pre-
šporský župan Pavol Pálffy. Bol aj ve-
liteľom kráľovského hradu a používal
šľachtický prídomok prešporský gróf. 
Hoci mal právo bývať na Hrade, a vlast-
nil dosť iných majetkov v blízkom okolí
Prešporka, rozhodol sa kúpiť a zjednotiť
rad meštianskych záhrad a vinohradov
pod Hradom, a vybudovať si tam dôstoj-
nú rezidenciu. Malo to význam najmä
pre jeho dedičov, ktorí boli dedičnými
prešporskými županmi. Na kúpených
pozemkoch dal zriadiť krásnu renesan-
čno-barokovú záhradu na niekoľkých
terasách. Na najvyššej z nich stál palác. 
Štyri krídla okolo nádvoria obsahovali
obytné priestory, reprezentačné priesto-
ry, kaplnku. Bola to zmenšenina vyššie
položeného kráľovského paláca. Ďalšie
nádvoria slúžili hospodárstvu, kde boli
stajne a vozovne, vínne pivnice, ubyto-
vanie služobníctva. Trakt pri Palisádach,
ktorý susedil s opevnením, bol menej
výstavný. Reprezentačné priestory mali
rovnakú dekoráciu, štuky a maľby ako
boli v kráľovskej rezidencii. 
Projekt na stavbu Pálffyovskej kúrie
vypracoval cisársky architekt Giovanni
Battista Carlone, stavbu viedol J. Albert-
hal. Pálffyovci po zrušení poddanstva
rozsiahly prešporský areál už nepotrebo-
vali. V 50. rokoch 19. storočia ho preda-
li istému obchodníkovi, od neho areál o
niekoľko rokov kúpilo mesto. Jednotlivé
objekty rýchlo pustli. Hlavný palác
používalo vojsko ako kasáreň, v hospo-
dárskych budovách žila chudoba a boli
tam dielne rôznych remeselníkov. Veľká
záhradná sála na mieste terajšej Vysokej
školy múzických umení (ľudovo „Starý
rozhlas“) dlho slúžila ako koncertná a
divadelná sála, hoci sa nedala vykurovať
(„Pálffysaal“).
Záhrady rozparcelovali, vznikli tam
nové ulice (Škarniclova, Svoradova). Po

prvej svetovej vojne sa mesto rozhodlo
starý palác zbúrať. Bol tu aj návrh palác
obnoviť a umiestniť v ňom Mestské
múzeum. Najmä kaplnka mala ostať
zachovaná. Svetová hospodárska kríza
však rozhodla o zániku paláca. Na jeho
mieste vyrástla Hodžova škola, internát
Svoradov, Židovský chlapčenský siroti-
nec, rad obytných budov. 
Na pôde záhrady pri Zámockej postavili
Židovskú ľudovú kuchyňu, a mal tam
stáť aj nový objekt internátu pre poslu-
cháčov rabínskej školy („ješiba“). Ani
ten pre hospodársku krízu nepostavili.
Ostal stáť kus ohradného múru záhrady,
z ktorého teraz padajú nebezpečne veľké
kamene na priľahlý chodník.Našťastie
sa zachoval fragment záhradného krídla
paláca, s bohatou maľovanou a štukovou
výzdobou v niektorých priestoroch. 
V čase výstavby internátu „Svoradov“
vybudovali otvorené schodište medzi
Svoradovou a Zámockou ulicou, ktoré
viedlo cez zachovaný kúsok palácového
krídla, upravený ako otvorený pavilón.
K pavilónu pristavali originálny kamen-
ný portál zo 17. storočia. Po roku 1990
sa ešte jestvujúci kus paláca spolu s
pavilónom dostal do súkromných rúk.

Časť obnovených interiérov je na
vysokej úrovni, vonkajší vzhľad
objektu však po vytvorení nového
štítu s „továrenským“ či „ateliéro-
vým“ oknom palác veľmi nepripomí-
na. Skôr šopu kombinovanú s vyso-
kohorskou chatou. Nový nevkusný
portál v náznakoch reprodukuje
pôvodný. Práve sa opravuje časť
medzivojnového priechodného pavi-
lónu s kamenným portálom.  Pred
časom z tohto portálu vybrali originálnu
železnú mrežu, ktorá bola od 17. storočia
jeho súčasťou. Nevhodne ju umiestnili
nad iný portál, pričom na originálnu
konštrukciu necitlivo privarili nové
nosné tŕne.  
Vo výklenku nad bránou je kamenná
socha Panny Márie.  Ježiško dávno pri-
šiel o hlavu, Matke ktosi ukradol krá-
ľovskú korunu. Ide totiž o zobrazenie
Panny Márie ako patrónky uhorského
kráľovstva (Patrona Hungariae). Dostala
sa do úžasnej spoločnosti: okrem kópie
romantickej sochy svätej Alžbety uhor-
skej je na tej istej fasáde je už niekoľko
rokov inštalovaný portrét (skôr karikatú-
ra) grófa Pálffyho, ale aj miniatúrna
pamätná doska venovaná americkému
prezidentovi Woodrovovi Wilsonovi
(1856 – 1924). Štefan Holčík

FOTO - Juraj Mladý

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

Zasekol sa vám trezor?

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

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



8BRATISLAVSKÉ NOVINY 28/2011

SOBOTA 3. septembra
� 10.00 - Deň ústavy 2011 - Zahrajme
sa v Srdci!, kultúrno-spoločenské podu-
jatie pri príležitosti osláv Dňa ústavy,
560. výročia prvej zmienky o Devínskej
Novej Vsi, vystúpenie orchestru Základ-
nej umeleckej školy v DNV, country
muzika Dunaj, varenie gulášu , športové
hry, animácie pre deti – divadielko
Dunajka, Srdce - Devínska kobyla
� 17.00 - Vernisáž výstavy ilustrácie
Jasena Gjuzeleva (Iassen Ghiuselev),
Bulharský kultúrny inštitút, Jesenského 7 
� 17.00 - Za dychovkou na Vajnorskú,
s dychovou hudbou Šarfianka, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21

�17.00 - Prezentácia výsledkov Taneč-
nej školy elledanse/elledanse, Dom
T&D, Miletičova 17/B
� 19.00 - Zábava dobrovoľného hasič-
ského zboru, Hasičská zbrojnica, Gbels-
ká ulica

NEDEĽA 4. septembra
� 10.00 - Európsky deň židovskej kul-
túry, vlastivedná vychádzka, sprevádza
Zuzana Kutlíková, stretnutie pred syna-
gógou na Heydukovej ulici
� 10.30 - Nedeľné matiné, klavírny
recitál, Zuzana Zamborská, program:
François Couperin, Claude Debussy,
Ľubica Čekovská, Sergej Prokofiev,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
10.30 - Mechúrik-koščúrik, divadielko
Happy, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
�15.00 - Koncert pod stromami a Tan-
čiareň, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 15.00 - Výklady k výstave Nové Slo-
vensko - (ťažký) zrod moderného
životného štýlu, SNG, Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4
� 17.00 - Tanec v uliciach, elledanse,
prezentácie súčasného tanečného umenia
na verejnom priestranstve a prepojenie
rôznych tanečných komunít v historic-
kom centre mesta
� 18.00 - Klub zdravej výživy, CC cen-
trum Jiráskova 3

PONDELOK 5. septembra

� 14.30 - Poézia písaná ženou, seminár
v rámci 11. ročníka Medzinárodného lite-
rárneho festivalu Jána Smreka, Predná-
šková sála Univerzitnej knižnice, Ven-
túrska 11
� 18.00 - Sahadža joga, pokročilí, ako
sa zbaviť stresu, napätia, Stredisko kultú-
ry, Vajnorská 21, vstup voľný
� 18.00 - 11. medzinárodný literárny
festival Jána Smreka 2011, Mozartova
sieň Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrs-
ka 10

UTOROK 6. septembra
� 18.00 - Sahadža joga, začiatočníci,
ako sa zbaviť stresu, napätia, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21, vstup voľný
� 18.00 - Etikoterapia, prednáška, Lek-
tor: Mgr. Vladimír Červenák, Staromest-
ský klub G 19, CDLaV, Gaštanová 19
�20.00 - Paulína Böhmerová: Indoné-
zia The Way of Life, premietanie,
Námestie Eurovea

STREDA 7. septembra
� 10.00 - Abeceda zjedla teba, Cirkusv
šlabikári, od piatich rokov, divadlo
Ludus, kreatívne centrum mladých,
Tower 115, Pribinova 25
�10.00 - Zajačikova chalúpka, kreatív-
ne podujatie pre deti MŠ, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 15.00 - Deň otvorených dverí v
Slniečku, Vodník čľup – divadlo na ihris-
ku, hrá divadielko Na vešiaku, súťaže a
hry pre najmenších, výtvarná súťažo naj-
krajšie maľované slniečko, Klub detí
Slniečko, Furdekova 6/a
� 16.30 - Klub Venuša, stretnutie Ligy
proti rakovine, DK Kramáre, Stromová
18
� 17.30 - Jazyková kaviareň, stretnutie
záujemcov o rozhovor v cudzích jazy-
koch Café Studio, Laurinská 13
�18.00 - Klasika pre radosť, Mozartov
súbor Viedenskej Volksoper, Hansgeorg
Schmeiser, flauta, Alexander Burggasser,
husle, Peter Sagaischek, viola, Christop-
he Pantillon, violončelo, koncert, Mozar-
tova sieň Rakúskeho veľvyslanectva,
Ventúrska 10

ŠTVRTOK 8. septembra
� 10.00 - Zajac a líška, kreatívne podu-
jatie pre deti MŠ, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 11.00 - Zábava, verejná generálka,
účinkujú Petra Vajdová, Rebeka Poláko-
vá, Zuzana Konečná, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 16.00 - Klub Patchwork, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21

� 17.00 - Tanec v uliciach, elledanse,
prezentácie súčasného tanečného umenia
na verejnom priestranstve a prepojenie
rôznych tanečných komunít v historic-
kom centre mesta
�18.00 - Fresh, young & tasty, vernisáž
zaujímavej výstavy, Rakúske kultúrne
fórum, Zelená 7
� 18.00 - Letné večery s poľskou maľ-
bou, večerná prehliadka výstavy s kurá-
torkou Alexandrou Homoľovou,.téma
Medzi realizmom a idealizmom, SNG,
Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta
Štúra 4 
� 18.00 - Hovory o zdraví, prednáška,
CC centrum Jiráskova 3
� 19.00 - Hello, Dolly!, slávny americký
muzikál so živým orchestrom, v hlavnej
nealternovanej úlohe Ivana Chýlková, v
špeciálnej úlohe Ernestíny Zámožnej sa
predstaví Naďa Urbánková, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie

PIATOK 9. septembra
� 14.00 - Zápis do Tanečnej školy elle-
danse/elledanse, Dom T&D, Miletičova
17/B
� 14.00 - Deň radosti pri chorvátskom
ramene, zábavné popoludnie pre malé i
veľké deti, Skate park, (exteriér pred
Tatra bankou)
� 16.00 - Káva u Zichyho s Naďou
Urbánkovou, sprievodné diskusné po-
dujatie Leta hereckých osobností 2011,
Nádvorie Zichyho paláca, Ventúrska 9

� 17.00 - Tanec v uliciach, elledanse,
prezentácie súčasného tanečného umenia
na verejnom priestranstve a prepojenie
rôznych tanečných komunít v historic-
kom centre mesta
� 19.00 - Hello, Dolly!, slávny americký
muzikál so živým orchestrom, v hlavnej
nealternovanej úlohe Ivana Chýlková, v
špeciálnej úlohe Ernestíny Zámožnej sa
predstaví Naďa Urbánková, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Zábava, premiéra, účinkujú
Petra Vajdová, Rebeka Poláková, Zuzana
Konečná, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 20.00 - Slávnostné otvorenie 5. sezó-
ny elledanse, David Zambrano & guests,
Dom T&D, Miletičova 17/B

VÝSTAVY
� Etnograf Antonín Václavík, SNM -
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovens-
ku, Istrijská 68, do 31. októbra
� Daniela Révayová-Lichardusová,
Katarína Kvietiková-Bekéniová: 3
živly, maľba, textil, kov, Galéria Michal-
ský dvor, Michalská 3, do 25. septembra
�Obrazy z Afriky, výstava výtvarných
diel Dariny a Viery Bebjakových, Stre-
disko kultúry, Vajnorská 21 
�Martin Kellenberger – Mágia ilustrá-
cie, Galéria TYPO&ARS Roľnícka 349,
Vajnory, od 3. septembra do 20. novembra
� Vladimír Kordoš: Od A po Y, kres-
by, maľby, foto, video, Galéria 19, Laza-
retská 19, do 18. septembra
�Xénia Hoffmeisterová, Michael Ritt-
stein, Boris Jirků, Galéria Slovenskej
výtvarnej únie, Dostojevského rad 2, do
18. septembra
�Prezliekanie v čase, odev z Nórska a
Slovenska, tradícia, ktorá inšpiruje, Dvo-
rana Ministerstva kultúrry SR, Námestie
SNP 33, do 20. októbra
� Barónka, Osudy Margity Czobelo-
vej (1891 - 1972) medzi Mednyansz-
kym a Robbe-Grilletom, Kabinet staré-
ho umenia, Vodné kasárne, Rázusovo
nabrežie 2, do 23. októbra 
� Juliana Mrvová: Sny Mandragory,
Galéria Artotéka, Kapucínska 1, do 8.
septembra 
�Fenomén Baťa, Zlínska architektúra,
1910 – 1960, Slovenské národné múzeum,
Vajanského nábrežie 2, do 31. októbra
� Bei dem ... / U ..., GMB, Pálffyho
palác, Panská 19, do 11. septembra
� Nové Slovensko (ťažký) zrod
moderného životného štýlu 1918 –
1949, SNG, Esterházyho palác, Námes-
tie Ľudovíta Štúra 4, do 15. januára 2012
� Antické Grécko, Detské múzeum
SNM, Vajanského nábrežie 2, zadný trakt,
vchod z Múzejnej ulice, do decembra
� Rožňavsko, cechy, návštevníci sa
môžu oboznámiť s históriou gemerských
cechov, Múzeum kultúry Maďarov na
Slovensku,. Žižkova 18, vstup Žižkova
16, do 11. septembra
� Svetové dedičstvo v hĺbkach zeme –
osobnosti slovenského jaskyniarstva,
výstava predstavuje jaskyne Slovenského
a Aggtelekského krasu, do 30. októbra
� Premeny Zuckermandla, výstava o
časti bratislavského Podhradia, Múzeum
kultúry Karpatských Nemcov, Žižkova
12, vstup Žižkova 16, do 31. decembra

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

vyjdú opäť týždeň

8. 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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Nová úroveň dokonalosti
Nová generácia triedy C
Už od 27 999 € *

Viac na www.mercedes-benz.sk

*  Platí pre triedu C 180 BlueEFFICIENCY.  
Ceny sú platné od 1. 7. do 30. 9. 2011.

 Kombinovaná spotreba (l/100km): 7,4 – 7,6  

Emisie CO2 (kombinované, g/km): 172 – 177


