
O tom, prečo Bratislavský okrášľo-
vací spolok prišiel s návrhom na zno-
vupostavenie súsošia Márie Terézie
na dnešnom Námestí Ľ. Štúra a pre-
miestnením súsošia štúrovcov na
Námestie slobody, sme sa pozhová-
rali s výkonným riaditeľom Brati-
slavského okrášľovacieho spolku
Marošom MAČUHOM.
- Sme presvedčení, že socha Márie
Terézie do Bratislavy patrí. Dejiny mes-
ta a jeho obyvateľov sa nezačali po roku
1918, boli sme predsa súčasťou Uhor-
skej monarchie a Mária Terézia ako
uhorská panovníčka mala k Bratislave
silnú väzbu. Za jej panovania dosiahlo
mesto nebývalý rozvoj, preto si myslí-
me, že by mala mať v tomto meste
sochu. Neusilujeme sa o novú sochu, ale
o kópiu tej, ktorá tu už stála, ktorú v
roku 1897 vytvoril bratislavský rodák
Ján Fadrusz. Domnievame sa, že by

replika jeho súsošia mala stáť na pôvod-
nom mieste, na námestí, ktorému by sa
mal vrátiť aj jeho pôvodný názov -
Korunovačné. V Bratislave na tomto
mieste boli korunovaní viacerí uhorskí
panovníci, vrátane Márie Terézie. To, že
tam boli za socializmu umiestnení štú-
rovci, je len dôsledkom toho, že sa to
dialo bez koncepcie a akejkoľvek histo-
rickej súvislosti. Presunom štúrovcov na
Námestie slobody dáme logiku aj
umiestneniu tohto súsošia, pretože na
vtedajšom Firšnáli v roku 1849 defilo-
vali dobrovoľnícke hurbanovské vojs-
ká, nachádza sa tam dnes úrad vlády a
má to teda aj štátotvornú myšlienku.
Bratislavčanom dávate možnosť za-
pojiť sa do ankety o znovupostavení
súsošia. Čo si od toho sľubujete?

- V informačnom stánku na nábreží
robíme anketu s tromi otázkami - či
chcú ľudia umiestniť súsošie Márie Te-
rézie na pôvodné miesto, či by ho radšej
osadili na iné vhodné miesto, alebo sú
proti osadeniu tejto voľnej kópie Fadru-
szovho súsošia. Bratislavčania sa môžu
vyjadriť a verím, že podporia náš zámer
obnoviť pôvodný charakter dnešného
Námestia Ľ. Štúra ako Korunovačného
námestia so súsoším Márie Terézie.
Model sochy bude na nábreží najmenej
do konca septembra, potom našu anketu
uzavrieme a vyhodnotíme.
Ako pokračuje verejná zbierka za
znovupostavenie súsošia?
- Na vytvorenie súsošia máme vlastné
kapacity, chceme však dať Bratislavča-
nom možnosť, aj keď možno len sym-
bolicky,  zúčastniť sa na tomto projek-
te a prispieť k realizácii tejto myšlien-
ky. Zhováral sa Radoslav Števčík
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STARÉ MESTO
Bratislavský okrášľovací spolok v
sobotu slávnostne odhalil na nábreží
jazdeckú sochu rakúskej cisárovnej a
uhorskej kráľovnej Márie Terézie.
Ide o tretinový model pôvodnej sochy,
ktorá bola súčasťou súsošia na dneš-
nom Námestí Ľudovíta Štúra.
Spolok navrhuje súsošie štúrovcov pre-
miestniť z Námestia Ľ. Štúra na
Námestie slobody a na pôvodné miesto
vrátiť súsošie Márie Terézie s dvoma
husármi, ktoré na vtedajšom Koruno-
vačnom námestí odhalili v roku 1897. S
myšlienkou presunu štúrovcov sa sto-
tožnil aj samotný autor súsošia akade-
mický sochár Tibor Bártfay.  

Súčasne s odhalením modelu sochy
Bratislavský okrášľovací spolok dáva
Bratislavčanom možnosť zapojiť sa do
ankety o zámere obnovenia súsošia
Márie Terézie, ako aj pripojiť sa k petí-
cii za obnovenie súsošia na pôvodnom
mieste. 
Ak bratislavská verejnosť a mestské za-
stupiteľstvo tento zámer podporia, okrá-
šľovací spolok plánuje súsošie zrekon-
štruovať podľa pôvodných fotografií a
dokumentov a s použitím rovnakého
materiálu.
Autorom sochy Márie Terézie na koni
bol bratislavský rodák Ján Fadrusz. V
roku 1921 sochu zničili československí
legionári ako odpoveď na snahu obno-

viť monarchiu v Uhorsku. Myšlienka jej
obnovenia ožila v polovici 90. rokov,
vtedy však nebolo na vytvorenie kópie
sochy dosť peňazí. 
Na obnovenie historickej repliky súso-
šia Márie Terézie vyhlásil Bratislavský
okrášľovací spolok verejnú zbierku -
Bratislavčania môžu prispieť na účet v
Poštovej banke číslo 234512345/6500.
Tretinový model jazdeckej sochy Márie
Terézie vytvorila mladá sochárka Marti-
na Zimanová za 18 mesiacov, najzloži-
tejší bol podľa nej začiatok a zháňanie
materiálov na zostavenie priestorovej
konštrukcie. Vyhotovenie celého súso-
šia z pôvodného bieleho mramoru by
malo trvať dva roky. (brn)

Socha Márie Terézie je opäť v Bratislave
Tretinový model Márie Terézie bude na nábreží najmenej do konca septembra. FOTO - Juraj Mladý

Mária Terézia má k mestu silnú väzbu

Základnej škole

na Jesenského

hrozí zánik, už

je bez prvákov 
STARÉ MESTO
Rodičov žiakov zo staromestskej
Základnej školy na Jesenského ulici
šokovala v pondelok 5. septembra
2011 informácia, že škola neotvorila
prvý ročník a do roka končí. Budovu
totiž od mesta vysúdila rímskokato-
lícka cirkev a je na predaj.
Ako nás informoval hovorca Starého
Mesta Tomáš Halán, mestská časť sa o
prinavrátení budovy na Jesenského
ulici cirkvi dozvedela z magistrátu
hlavného mesta v máji tohto roku. No
ešte 2. septembra ten istý hovorca
vydal tlačovú správu o pripravenosti
staromestských materských a základ-
ných škôl na nový školský rok, pričom
o situácii školy na Jesenského ulici sa
ani nezmienil.
Podľa hovorcu mestskej časti bolo v
škole zapísaných 15 detí, ktoré rodičia
umiestnili do iných škôl. Podľa tunaj-
ších učiteľov však bol záujem podstat-
ne vyšší a mohli otvoriť aj dve prvé
triedy.
Zatiaľ je isté, že súčasná staromestská sa-
mospráva  zlyhala, keď o zmene vlast-
níka budovy neinformovala rodičov žia-
kov ešte v máji, keď sa o tom dozvedela,
ale až 5. septembra! Učitelia a zamest-
nanci školy sa to dozvedeli iba o necelý
týždeň skôr - koncom augusta.
Zmena vlastníka školskej budovy nie
je hrozbou len pre základnú školu, ale
aj pre základnú umeleckú školu, ktorá
tiež sídli v tejto budove a jej zriaďova-
teľom je mesto Bratislava.
O vyjadrenie sme požiadali aj vedenie
hlavného mesta a predstaviteľov rím-
skokatolíckej cirkvi. (brn)

V Bratislave si

sadlo do lavíc

20 973 žiakov
BRATISLAVA
Do bratislavských základných škôl,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestských častí, začalo od 5. septemb-
ra 2011 chodiť presne 20 973 žiakov, z
toho 3281 prvákov.
V Bratislave je 64 verejných, 11
súkromných a 9 cirkevných základných
škôl. Na území mesta je okrem toho 12
základných umeleckých škôl, ktoré
bude navštevovať takmer 10-tisíc talen-
tovaných Bratislavčanov. 
Voľný čas mimo vyučujúcich hodín
budú môcť počas školského roka tráviť
žiaci základných škôl tiež v piatich celo-
mestských centrách voľného času. Bra-
tislavská samospráva očakáva, že do
pripravených projektov sa zapojí viac
ako 1500 detí. (brn)

Staromestská je

už prejazdná, 

investor

spevnil hradby
STARÉ MESTO
Zápchy na Staromestskej ulici súvi-
siace s prácami pod hradbami sa
skončili. Investor dokončil výstavbu
jazdného pruhu potrebného pre plá-
novaný výjazd z podzemných garáží. 
Hovorca primátora Ľubomír Andrassy
potvrdil, že investor si splnil všetky
povinnosti a napravil aj to, čo sa zaned-
balo ešte počas budovania Staromestskej
ulice, keď bola narušená statika hradieb.
„Novú statiku urobili na základe rozhod-
nutia mimoriadneho štátneho dohľadu,“
uviedol Ľ. Andrassy.
Podľa mesta je však možné, že dopravné
obmedzenia na Staromestskej budú
kvôli rekonštrukcii paláca  v budúcností
pokračovať. Terénne úpravy pod hrad-
bami súvisia s rekonštrukciou Esterhá-
zyho paláca na Kapitulskej ulici. Pod
časťou pôdorysu južného a východného
krídla a pod nádvorím budú štyri pod-
zemné podlažia so 114 parkovacími
miestami. (rob, brn)

Smer z mesta 

na Rovinku je

priechodnejší
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
V Podunajských Biskupiciach sa v
súvislosti s výstavbou a rozširovaním
cesty  1/63 medzi mestom a Rovinkou
ukončili veľké dopravné obmedzenia. 
Mimoriadny dopravný režim platil pre
rekonštrukciu a rozširovanie cesty o
jeden jazdný pruh v smere do mesta.
Ďalšie dve nevyhnutné úplné uzávery
budú iba počas víkendov. Od 16. do 19.
septembra zrekonštruujú križovatku
Ulice svornosti, Kazanskú a Slovnafts-
kú. Od 30. septembra do 3. októbra sa
bude pracovať na križovatke Ulice svor-
nosti, Vrakunská a Závodná. (brn, rob)

Popri Horskom 

parku vznikne

nová trať
STARÉ MESTO
Neďaleko Horského parku vznikne
nová trolejbusová trať. 
Trasa povedie cez Stromovú ulicu,
Pražskú, Brniansku, Prokopa Veľkého
a Hroboňovu. Celkové náklady na
novú trasu sú 2 361 000 eur. Päť per-
cent zaplatí mesto, ostatné je príspevok
Európskej únie a vlády. 
Stavbu by mali dokončiť koncom
januára 2012. Stavebné práce na trolej-
busovej trati sú naplánované do polovi-
ce novembra. (brn, rob)
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STARÉ MESTO
Mesto nedávno upravilo organizáciu
dopravy na Starom moste a povolilo
vjazd na lávku aj cyklistom. Done-
dávna išlo len o cestičku pre chod-
cov. Magistrát tvrdí, že zmena prišla
po komunikácii v cyklokomisii.
Bratislavské noviny nedávno upozor-
nili na kolízie, ku ktorým dochádzalo
na úzkej lávke vedúcej po Starom
moste. Ich najčastejšími príčinami boli
cyklisti, ktorí rýchlou a nezriedka aj
bezohľadnou jazdou ohrozovali pe-
ších. Aj preto bola pred mostom
umiestnená dopravná značka Cestička
pre peších, čo sa však teraz zmenilo a
nové dopravné značenie umožňuje ofi-
ciálny prejazd po lávke Starého mosta
už aj cyklistom.
Podľa vyjadrenia magistrátu v mest-
skej komisii, ktorá rieši problematiku
cyklistov, došlo k zhode v argumente,
že pôvodný režim vylučoval pri do-
držiavaní výkladu značky cyklistov na
moste. Ide pritom podľa mesta o dôle-
žitú spojnicu mestských a aj regionál-
nych trás. Vzhľadom na to že lávka nie

je optimálne široká, mesto očakáva zo
strany cyklistov, ale aj chodcov, nevyh-
nutnú ohľaduplnosť.
Po rekonštrukcii Starého mosta magi-
strát ráta s tým, že chodníky pre chod-
cov, ako aj cyklistov budú širšie a po
oboch stranách mosta. Trasy sa zrejme
rozdelia na pešiu a cyklistickú. Magi-
strát ďalej pripomína, že pri plánova-
nom rozvoji cyklistickej dopravy v

meste bude Starý most súčasťou  súvi-
slých cyklotrás. Má spájať petržalskú
hrádzu a Viedenskú cestu s centrom
diagonálou na Malé Karpaty, respektí-
ve na Mlynské nivy a rameno Malého
Dunaja s Euroveou. Starý most má byť
aj spojnicou plánovaného staromest-
ského okruhu pre domácich  i zahranič-
ných cyklistov. (rob)

FOTO - Juraj Mladý

Mesto rozhodlo, že po lávke Starého

mosta môžu opäť jazdiť aj cyklisti

STARÉ MESTO
Hneď vedľa frekventovanej štvor-
pruhovej komunikácii na Rázuso-
vom nábreží vznikol nedávno voľný
výbeh psov. Mestská časť Staré Mes-
to ho zamenila za zrušený výbeh na
Medenej ulici. 
Keďže nový voľný výbeh pre psov na
Rázusovom nábreží je v tesnej blízkos-
ti frekventovanej štvorpruhovej komu-
nikácie a miesto na venčenie psov nie je
od cesty ohradené, zodpovední psičkári
ho ignorujú. Hrozí totiž, že voľne beha-
júci pes môže skončiť pod kolesami
auta, navyše tu nie je žiadny strom.
Voľný výbeh je v obľúbenej zóne nábre-
žia, cez ktoré denne prejde množstvo
ľudí, vrátane turistov a cyklistov. Podľa
názoru jedného z čitateľov mohol tento
výbeh zriadiť len človek, ktorý psa
nemá a navyše od úradníckeho stola!
Nový priestor na venčenie má byť
náhradou po zaniknutom na Medenej
ulici. Podľa staromestského miestneho
úradu bol voľný výbeh pre psov na

Medenej zrušený 10. júna 2011 po
sťažnostiach občanov. „Namiesto neho
bol zriadený v ten istý deň voľný výbeh
pre psov na Rázusovom nábreží,“ uvá-
dza mestská časť. Na otázku, prečo je
na zrušenom výbehu na Medenej tabuľ-
ka zakazujúca vstup so psom, ako je to
napríklad v Medickej či Grassal-
kovichovej záhrade, staromestská

samospráva uviedla: „Od 5. septembra
2011 je nahradená tabuľkou - voľný
pohyb psa zakázaný.“
Miestny úrad dodal, že od 28. júla
2011 pribudol ďalší výbeh pre psov na
Poľnej ulici, mimochodom v blízkosti
rovnako frekventovanej Karadžičovej
ulice! (rob)

FOTO - Juraj Mladý

Na nábreží zriadili nový voľný výbeh,

psičkári ho ignorujú - nie je bezpečný 

Problémy by sa
nemali riešiť
len od stola
Rozhodovať o nás bez nás je možno
jednoduché, ale okrem toho, že je to
neslušné, každé takéto rozhodnutie
môže priniesť viac škody ako úžitku.
Či sa to týka dospelých, školákov
alebo psov. Každé rozhodnutie o verej-
nom záujme by sa totiž nemalo robiť
len od stola, ale na základe poznania
problému a názorov tých, ktorých sa
to týka. Aj keď ide o nemú tvár.
Rozhodnutie staromestskej samosprávy
zrušiť voľný výbeh pre psov na Medenej
ulici a zriadiť ho na Rázusovom nábreží
je ukážkovým príkladom sociálneho
inžinierstva, keď niekto od stola rozhod-
ne, kde je pre psy a psičkárov najlepšie
miesto na výbeh. Čo na tom, že je to
holý nezmysel? Hlavne, že úradník má
pokoj od kverulantky, ktorá nemá rada
ľudí ani psov a prekážal jej výbeh na
Medenej ulici. A tak majú staromestskí
psičkári výbeh na nábreží, kde nehodno
psa pustiť na voľno, lebo by mohol
skončiť pod kolesami auta či električky,
kde niet jediného stromu, ktorý by
označkoval.
Ak chcela samospráva zriadiť nový vý-
beh pre psov, možno by bolo vhodné
spýtať sa priamo tých, ktorých sa to
týka - majiteľov psov z okolia, ktorí do
obecnej kasy platia daň za psa. Ak už za
túto daň nedostanú od samosprávy
adekvátnu protislužbu, aspoň by sa by-
rokrat mohol zaujímať, kam vodia psov,
aby si bezpečne zabehali. A potom by sa
možno dozvedel aj to, že výbeh by mal
byť ohradený, a to v záujme bezpečnos-
ti psov, ale aj okoloidúcich ľudí. Alebo,
kde by mal pribudnúť kôš na psie exkre-
menty, a kde je naopak zbytočný.
Zrejme ešte dlho potrvá, kým úradníci
budú riešiť problémy komunít s ich pria-
mou účasťou, a nielen od stola. A pritom
by stačilo málo. Pohnúť zadkom a tro-
chu aj rozumom. Radoslav Števčík

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

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

Priechody pre

chodcov chcú

mať v septembri
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves plánuje
zriadiť nové priechody pre chodcov a
obnoviť staré nátery na cestách.
Nedávno kvôli tomu vypísala výbero-
vé konanie. Karloveská samospráva
plánuje vytvoriť tri nové priechody.
Majú vzniknúť na Adámiho ulici a Pri-
bišovej ulici. V prvom prípade pribud-
ne jeden priechod, v druhom hneď dva.
Na Pribišovej ulici majú nové priecho-
dy pomôcť chodcom prejsť pred auta-
mi jazdiacimi najmä v smere z blízke-
ho parkoviska pri miestnom trhovisku.
Na Adámiho ulici budú po priechode
prechádzať peší i matky s kočíkmi z
neďalekého parku. 
Domaľovanie priechodu a doplnenie
chýbajúcich častí retardéra sa týka
Veternicovej ulice. Oprava, respektíve
nové vodorovné dopravné značenie
zase ulíc Púpavová a Levárska. V prí-
pade Levárskej pôjde o namaľovanie
žltej plnej čiary k chodníku pri obyt-
nom dome. (rob)

Vyberáme z našej ponuky

Na prenájom 3-izbový byt v projekte 

BORIA - vo výbornej lokalite 

- nachádza sa na 5./7. posch. s výťahom

- obytná plocha 80 m2 + 2x loggia 10 m2

- 2x kúpeľňa, nezariadený s možnosťou 

zariadenia

- kuchynská linka so vstavanými 

spotrebičmi, bezpečnostné dvere

- k dispozícii 1 garážové 

Ev. č. GR-38       Cena: 1.000,- € / mes. vr. E

Na predaj novostavba 6-izbového rodinného

domu v lesoch Koliby – výnimočný predaj

- dvojpodlažný dom, obytná plocha  260 m2, 

3 x balkón a veľká loggia

- zariadený – spotrebiče Miele, krb,                        

2 x garážový vstup pre 3 autá

- bezprostredne v lone prírody, stavebná 

uzávera – chránená oblasť, pozemok                    

600 m2

- možnosť prenájmu okolitých pozemkov

Ev. č. HL- 29                          Cena: 580.000,- €

Na prenájom kompletne zariadený 

2-izbový byt v projekte III Veže 

- obytná plocha 49 m2 + loggia  4 m2, na 

10./23. posch. s výťahom

- orientácia SV, kompletne zariadený, 

vybavená kuchynská linka

- k dispozícii  LCD TV, KTV a vysoko- 

rýchlostný internet

- v cene je garážové státie, vstup do fitness, 

relax zone, family room v komplexe

Ev. č. KU-73          Cena: 750,- € / mes. vr. E

www.lexxus.sk

BA II – Ružinov – Prešovská ulica BA III – Koliba – Cesta na Kamzík BA III – Nové mesto – Bajkalská ulica

Lexxus, a.s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava Tel: + 421 2 5464 5363    Mobil: + 421 911 988 000    info@lexxus.sk   www.lexxus.sk

Kľúč k vášmu bývaniu

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)

VYHRAJTE
VSTUPENKY
do Cirkusu
Budapest

súťažíme už
od 8. 9. 2011 na

www.banoviny.sk

Prijmeme predavačku na TPP alebo
dohodu do predajného stánku DAFI

v AVION SHOPPING CENTRUM 
- sortiment kuchynské potreby
- uprednostňujeme predavačky

s dlhoročnou praxou
telefón:  0910 780 775
e-mail: info@dafi.sk
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Veľkých františkánov na Františkán-
skom námestí sme naposledy navští-
vili pred tromi rokmi, keď tu bola
nová reštaurácia U Františkánov. Aj
tá medzitým skončila a dnes ju tu
ďalšia reštaurácia Bar & Restaurant
FRESCO.
Názov FRESCO odkazuje na súčasné
fresky na stenách, ktoré na stredove-
kých stenách pôsobia príliš moderné,
ale aj na taliansky preklad slova čerstvý.
Interiér reštaurácie tvoria prakticky dve
miestnosti - prvá je väčšia a má charak-
ter baru, zadná menšia je zariadená ako
jedálenská časť. Drevená podlaha je
pôvodná, uprostred barovej časti je im-
pozantný kamenný stĺp, ktorý vlastne
drží klenbový strop. Na stenách sú mo-
derné fresky, ktoré sú síce originálne, na
niekoho však motívy žeriavu, buldozéra
či domiešavača môžu pôsobiť rozpačito.
K reštaurácii patrí aj sedenie na nádvorí
tohto bývalého kláštora - kde sa to v
podstate dvadsať rokov nezmenilo. Ma-
sívne drevené sedenie pripomenie pa-
mätníkom, ako to vo vinárni vyzeralo
pred štvrťstoročím. Objekt je zrelý na
celkovú rekonštrukciu a nepôsobí veľmi
atraktívne, posedenie na nádvorí však
poskytuje príjemný chládok najmä v
horúcich letných dňoch.

Reštaurácia Fresco stavila na skromnú
ponuku - tri predjedlá, dve polievky, päť
šalátov, tri cestoviny, dve rizotá, jedna
ryba, päť mäsových jedál - celkom 21
jedál. Grilované krevety s jemne pikant-
nou omáčkou z paradajok, podávané na
rukole (5,90 €) boli veľmi dobré. Slepa-
čí vývar s bohatou zeleninou (2,90 €) bol
veru riadna porcia - nešetrili na koreňo-
vej zelenine ani na mäse, akurát mohli
byť nakrájané na menšie kúsky. Paradaj-
ková polievka s chilli papričkami a drve-
nou bazalkou (2,90 €) bola poriadne
pikantná, namiesto drvenej bazalky však
bolo na tanieri pesto. Ocenili sme, že
polievka bola varená z paradajok, nielen
z pretlaku, ako je zvykom v školských
jedálňach a niektorých reštauráciách.
Vynikajúci bol aj Chobotnicovo-zemia-
kový šalát s jarnou cibuľkou (ktorá ne-
bola jarná) a petržlenovou vňaťou (6,90
€). Pikantné špagety s paradajkami, kre-
vetami, chilli a cesnakom (8,90 €) boli
tiež poriadne štipľavé. Mimochodom,
pikantných jedál sme objavili v skrom-
nom jedálnom lístku viacero, čo môže
odradiť časť klientely. Veď pridať si chil-
li môže každý, odobrať však už nie.

Chutné bolo aj Hríbové rizoto s parme-
zánom, šafranom a čerstvou petržleno-
vou vňaťou a bielym vínom (7,90 €), ale
aj Kačacie prsia s omáčkou zo sušených
sliviek s baby zemiakmi (11,90 €).
Bravčovú panenku v slaninovom župa-
ne s hríbovou omáčkou tu podávajú s
hranolkami (12,90 €), keď sme ju chce-
li s obyčajnými varenými zemiakmi,
mali sme smolu - majú len opekané
baby zemiaky a hranolky. Pritom očistiť
a uvariť pár zemiakov by nemalo byť
problémom v reštaurácií, ktorá je fresco,
teda čerstvá. Iba žeby tu zemiaky nema-
li. Ku každému jedlu sme dostali pestrú
a čerstvú zeleninovú oblohu.
Obsluha síce nebola vyučená, ale bez-
prostredná, milá a pozorná. Celkovo
sme boli v reštaurácii Fresco spokojní.
Skromná ponuka jedál zrejme neuspo-
kojí každého, možno však očakávať, že
ju budú obmieňať. Ceny zodpovedajú
kvalite surovín a jedál. Ak by to bolo
pre niekoho pridrahé, môže skúsiť
denné menu (polievka a hlavné jedlo)
za 3,90 €.
Naše hodnotenie:����

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

Fresco má skromnú ponuku, ale chutí

Nechceli mu predať televízor za 14 eur
Prípad kontroly inšpektorov Sloven-
skej obchodnej inšpekcie sa tentoraz
netýka každodenného javu a skúse-
nosti. Ide o povinnosť predávať vý-
robky za dohodnuté ceny. Predajca
napriek dohode a po svojej chybe
výrobok zákazníkovi nepredal.
Inšpektori SOI navštívili 26. mája 2011
spoločnosti DATART MEGASTORE
na Zadunajskej ulici kvôli podnetu spo-
trebiteľa a dodržiavanie zákona o ochra-
ne spotrebiteľa. Na základe vyšetrovania
zistili, že spotrebiteľ nakupoval v inter-
netovom obchode na webstránke dňa 8.
decembra 2010. Objednal si televízor
LG 37LD450 v deklarovanej cene 14,86
€. Spotrebiteľ obratom dostal od predá-
vajúceho potvrdenie objednávky vo
forme akceptačného mailu s uvedením
platobných a dodacích podmienok, čím
došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy. 
Predávajúci však odmietol zákazníkovi

predať a dodať tovar za dohodnutú cenu.
Dôvodom bolo, že cenu na webe uvied-
li omylom a skutočná kúpna cena tovaru
bola 458,00 €.
Podľa SOI tým došlo k porušeniu povin-
nosti predávajúceho predávať výrobky
za dohodnuté ceny, začo zodpovedá
súkromná spoločnosť. Predajca k
výsledku kontroly uviedol, že tovar
nemohol za danú cenu spotrebiteľovi
predať, pretože v čase objednávky bola
uvedená nesprávne cena tovaru. Chybný
údaj o cene bol dôsledkom zlyhania ľud-
ského faktora v kombinácii so systémo-
vým zlyhaním. Spotrebiteľovi ponúkli
ako kompenzáciu tovar s 50-percentnou
zľavou zo skutočnej predajnej ceny.
Podľa SOI si však spotrebiteľ objednal
tovar na základe predajnej ceny uvede-

nej na webstránke predajcu. Potvrdením
objednávky došlo podľa čl. bod 2.5.
všeobecných obchodných podmienok k
uzavretiu kúpnej zmluvy. Predávajúci
totiž jasne deklaruje, že kúpna cena za
tovar je uvedená na internetovej stránke
v čase odoslania objednávky. 
SOI z toho usúdila, že došlo k dohode o
kúpnej  cene výrobku. Tým, že predáva-
júci následne odmietol predať spotrebi-
teľovi tovar za dohodnutú cenu, došlo k
porušeniu povinnosti predávajúceho
predávať výrobky za dohodnuté ceny v
zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.
Pri určovaní pokuty 1000 eur prihliadla
SOI aj na to, že predajca nenaplnil oča-
kávania a následne bol klient nepriamo
nútený na uskutočnenie kúpy za oveľa
vyššiu cenu alebo na zrušenie objednáv-
ky. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-

tí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Starý nábytok

je dobrý, aj tak

ho však nechcú 
LIST ČITATEĽA
Pomáhala som pri odovzdávaní troch
bytov a v tejto súvislostí ma zaujíma,
prečo nikto nie je ochotný prevziať
takmer bezchybný nábytok.
Bol síce starší, ale čistý, orechový a
borovicový a nikto zaň nič nechcel.
OLO na Bazovej je zrušené, sklad v
Petržalke preplnený. Prečo sa to naprí-
klad neurobí presunom do postihnutých
oblastí, kde by nábytok určite využili
aspoň na začiatok, kým si nekúpia niečo
nové. Pretelefonovala som približne 50
eur, kým som našla charitu, ktorá si bola
ochotná nábytok odviezť (ale aj práčku,
chladničku, nové páperové paplóny,
pohovky s perinákom, rozkladacie stoly,
rohové kuchynské lavice, riady – nové,
čisté, nepoužité).
Na knihy som sa vôbec nepýtala. Jedno-
ducho sme ich zabalili, naložili do auta,
doviezli do knižnice a vyložili... Myslím,
že z nás nemali radosť. Všade, kde som
sa spýtala, znela jasná odpoveď: Nebe-
rieme, nemáme sklady, sme plní! Je lep-
šie, keď čisté, vyžehlené šatstvo pri kon-
tajneroch rozhadzujú bezdomovci?

Valéria Hazuchová, Staré Mesto

Dlhé diely 

potrebujú

linku číslo 133
LIST ČITATEĽA
Geniálny ťah Dopravného podniku -
linku 133 nasadia len v rannej špič-
ke, bez zastavenia na najplnšej
zastávke Molecova. 
Dopravný podnik sa zachoval podľa
známeho príslovia - aby vlk bol sýty,
ale aj ovca celá. Linka 133 je predsa pre
také veľké sídlisko, ako sú Dlhé diely,
potrebná ako soľ. Počtom obyvateľov
patrí k najľudnatejším, preto ju treba
nasadiť tak, ako predtým, aj popoludní. 
Osobne si myslím, že by mohla jazdiť
po celý deň, inak sa vrátime do roku
1991, keď tu žilo  o polovicu menej
ľudí a jazdili len dve linky. To je pred-
sa nonsens! A. Králová, Bratislava

Chorvátske 

rameno má 

spustnuté brehy
LIST ČITATEĽA
Chcem upozorniť na neriešenie údrž-
by zelene a samotného Chorvátskeho
ramena. Mestská časť dvakrát ročne
pokosí vodorovné trávnaté plochy, no
akosi sa nestará o bočné svahy a čisto-
tu samotného ramena. 
V minulosti svahy aspoň dvakrát ročne
pokosil traktor. Keďže ide o vyhľadáva-
nú oddychovú zónu, petržalská samo-
správa a Povodie Dunaja by mali zabez-
pečiť adekvátnu údržbu. Nehovoriac o
tom, že v okolí ramena, bližšie k TPD,
nenájdete jeden odpadkový kôš! 
Taktiež si dovolím podotknúť, že samo-
správa pri vybudovaní novej lávky
nemyslela na to, že okolo pontónov sa
budú tvoriť nánosy nečistôt, a keď sa už
takto rozhodla, má zabezpečiť pravidel-
né čistenie. Andrej Csiaki, Bratislava

DOMESTICA SR, s.r.o.

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

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

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

www.domestica.sk
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NOVÉ ZÁŽITKY - NOVÍ PRIATELIA - NOVÉ POZNATKY

Centrum voľného času
Štefánikova 35, 811 04 Bratislava

PONÚKA
pre deti, mládež i dospelých
počas celého roka využitie
voľného času popoludní

v krúžkoch oddelení:
estetiky, techniky, výpočtovej techniky,

prírodovedy, pohybovo-tanečnom,
športovom, spoločensko-vednom,

tvorivých dielňach, súťažiach a
rôznych zaujímavých aktivitách
pre deti, mládež a dospelých.

ZÁPIS OD 5. SEPTEMBRA 2011
od 14.00 do 18.00 h

KONTAKT: 02/52493375, cvcba1@gmail.com 
www.mojvolnycas.eu

PRÍĎTE K NÁM ZMYSLUPLNE TRÁVIŤ VOĽNÝ ČAS!

Ružinovčania

idú zberať starú

elektroniku
RUŽINOV
Ružinov organizuje mobilný zber
starých elektrospotrebičov. Obyva-
telia môžu bezplatne odovzdať
nefunkčné chladničky, práčky, počíta-
če, televízory, žehličky, vysávače...
Zber priamo spred rodinného domu či
paneláku bude 10. septembra (Pošeň,
Ostredky, Trnávka, Prievoz, Vlčie
hrdlo) a 17. septembra (Starý Ruži-
nov, Nivy, Ružová dolina, Štrkovec,
Trávniky. (mm)

Aj Bratislava má

rehabilitačnú

stanicu zvierat
BRATISLAVA
Ministerstvo životného prostredia SR
zriadilo tzv. sieť prvého kontaktu.
Takúto rehabilitačnú stanicu má opäť
aj Bratislava.
Environrezort vyčlenil 10 000 eur pre
ZOO Bratislava na opätovné obnovenie
fungovania rehabilitačnej stanice pre
chránené poranené vtáky, ktorá pred
časom ukončila ukončila svoju činnosť
pre nedostatok peňazí. 
Od polovice júla stanica zachránila a
späť do prírody vypustila 27 vtákov.
Momentálne sa v nej rehabilituje sedem
vtákov. (brn)

Ružinov chce 

cez grant rozdať 

vyše 65-tisíc eur
RUŽINOV
Jednotlivci či organizácie, ktoré robia
zaujímavé aktivity prospešné pre
Ružinovčanov, dostanú ešte tento rok
peniaze z nového grantového progra-
mu. Projektu musí priniesť istú for-
mu rozvoja Ružinova.  
Ružinovskí poslanci naň z tohtoročného
rozpočtu vyčlenili vyše 65-tisíc eur.
Minimálna výška dotácie na jeden pro-
jekt je 500 eur a maximálne môže žiada-
teľ získať 5000 eur.  
Záujemcovia si môžu podať žiadosť o
grant na miestnom úrade mestskej časti
Ružinov do 16. septembra 2011. (brn)

Vylepovač plagátu môže dostať pokutu,

len ak ho prichytia priamo pri čine

Námestie slobody stále pustne, mesto

preto hľadá na jeho obnovu investora

BRATISLAVA
Lepenie rôznych propagačných letá-
kov na verejné objekty v meste, vráta-
ne zastávok a stĺpov, je v meste bež-
ným javom. Napriek tomu, že ide o
porušovanie predpisov, samosprávy
sú proti týmto javom neraz bezmocné.
Na ďalší z prípadov porušovania verej-
ného poriadku nás upozornil čitateľ
Peter Bella z Ružinova. Upozorňuje
napríklad, že od magistrátu a Bratislav-
ského kultúrneho a informačného by
mali obyvatelia očakávať iný prístup k
dodržiavaniu všeobecne záväzného
nariadenia o zákaze vylepovania infor-
mačných letákov na verejné zariadenia.

Poukazoval pritom aj na stovky vylepe-
ných plagátov informujúcich o kultúr-
nom podujatí na Devíne  27. a 28. augus-
ta s tým, že organizátormi sú mesto,
BKIS a sponzori. Ako dodal, plagáty
boli na zastávkach MHD, na stĺpoch
verejného osvetlenia, rozvodných a isti-
čových skriniach a podobne.
Magistrát tvrdí, že čistotu a poriadok v
zmysle nariadenia kontroluje mestská
polícia. „Je však pravdou, že polícia
môže nepovolené lepenie plagátov riešiť
len v prípade, ak je občan priamo prichy-
tený pri čine, teda, keď v danom čase a
mieste lepí plagáty načierno,“ konštatu-
je. Podľa mesta nejde o jeho nezáujem o

tento problém, ale o chýbajúcu právnu
legislatívu, „ktorá by dávala predpoklad
na dokázanie viny organizátorovi, teda
na prvý pohľad objednávateľovi kampa-
ne, to znamená aj nepovoleného vylepo-
vania.“
Magistrát tvrdí, že v prípade koncertu
na Devíne bolo mesto podporovateľom
akcie, propagáciu však nerobilo.
„Dosiaľ sme podnet proti tejto kampa-
ni nedostali, hlavného organizátora
akcie určite upozorníme,“ uviedol
magistrát. Nepovolené vylepovanie
vonkajšej reklamy môže kontrolovať
mestská časť aj cez inšpektorov verej-
ného poriadku. (rob)

STARÉ MESTO
Jedno z najväčších námestí v meste,
Námestie slobody, dlhodobo pustne.
Do jeho obnovy neinvestovala zrej-
me ani jedna z ponovembrových
mestských samospráv a roky tam už
nefunguje ani najväčšia mestská
fontána - Družba.
Len jej oprava by podľa mestského
podniku Paming mohla stáť vyše
milióna eur, presne 1 124 000 eur. Na
dne bazéna vyrastá burina. Fontána je
suchá už približne päť rokov a vyschol
zrejme aj tok peňazí, ktorý by ju znovu
naštartoval.  
Námestie slobody v súčasnosti využí-

vajú najmä psičkári a peší, ktorí ním
však často iba prechádzajú. Aj keď sta-
rých kovových lavičiek je dostatok, sú
nepohodlné, dlažba na námestí je na
mnohých miestach zničená, zdevasto-
vané alebo rozkradnuté sú aj obklady
fontány.  Mesto v minulosti evidovalo
niekoľko snáh o zmenu Námestia slo-
body, uvažovalo sa napríklad o prene-
sení trhu zo Žilinskej, no tie sa časom
väčšinou rozplynuli.
„Sme pripravení na diskusiu s investo-
rom, ktorý by mal záujem toto miesto
revitalizovať a upraviť,“ tvrdí magi-
strát a priznáva, že námestie potrebuje
zásadnejšiu obnovu. Chce pritom, aby

v budúcnosti bolo na námestí viac zele-
ne ako betónu. 
Na súčasnom námestí boli v stredove-
ku vinice. Vzniklo pravdepodobne v
17. storočí, keď tu postavili Letný arci-
biskupský palác - dnes v ňom sídli vlá-
da SR. Na námestí bol neskôr trávnik
predelený stromoradím. Stromoradie
sa volalo Kniežacie alebo Fürstenallee
a Hercegfasor. Z Fürstenallee vznikol
pojem firšnál. V 40. a 50. rokoch 20.
storočia tu postavili Poštový palác a
budovy Slovenskej technickej univer-
zity. Od roku 1980 je tu najväčšia fon-
tána v meste. Za socializmu sa námes-
tie volalo Gottwaldovo. (rob)
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Dajme prednosť zdravším, 
lacnejším a európskejším 
formám dopravy v meste.

Európsky týždeň mobility v Bratislave 
16. - 22. septembra

Pošli svoje auto 

na dovolenku!

BRATISLAVSKOU MESTSKOU KARTOU

„ZELENÝ PRUH“

CYKLOTRASY

www.mobilita.bratislava.sk

Bratislavčanov

znovu čaká 

nočný beh
ATLETIKA
V sobotu 17. septembra sa uskutoční
Bratislavský nočný beh - River Park
Night Run (štart bude o 20.00 h). 
Organizátori predĺžili trať na 9 kilome-
trov a bežci majú možnosť zabehnúť si
aj cez osvetlený tunel pod Hradom. Štart
a cieľ behu budú pri River Parku. Trať
povedie centrom, odkiaľ sa bežci cez
Most Apollo dostanú do Petržalky, späť
sa vrátia cez Nový most. (brn)

Na dostihoch 

budú znieť aj 

pesničky Elánu
DOSTIHY
V nedeľu  11. septembra 2011 sa na
Závodisku pobeží OAKS, Veľká
cena BBAG.
Dostihy prinesú napätie a vzrušenie,
súčasťou dostihov bude aj sprievodný
program: Elán revival, tanečnice v
štýle latino, detské atrakcie... Program
sa začína o 14.00 h. (vk)

Zdeno Cíger 

otvoril novú

hokejovú školu 
HOKEJ
Od polovice septembra sa 24 detí z
detských domovov a  zo sociálne sla-
bých rodín môže tešiť na hokejovú
školu. Záľube, za ktorú by ich opatro-
vatelia a rodičia museli dať stovky
eur, sa budú môcť venovať zadarmo.
Trénovať ich bude Zdeno Cíger.
„Už dlhší čas som mal v pláne urobiť
niečo pre talentované deti, ktorých rodi-
čia nemajú peniaze na to, aby im zapla-
tili rôzne kurzy, a tak nemôžu napredo-
vať. Ako bývalý reprezentant a tréner
chcem podporiť výchovu novej športo-
vej generácie,“ prezradil bývalý repre-
zentant a tréner Zdeno Cíger.
Hokejová škola je určená deťom od 8 do
10 rokov.  „Naším cieľom je nájsť medzi
deťmi zo sociálne slabšieho zázemia
talenty, ktoré by sme potom posunuli do
hokejových klubov,“ dodal Zdeno Cíger,
ktorý sa bude deťom venovať v brati-
slavskej Trnávke. Mladým talentom
poskytne kompletný hokejový výstroj.
K dispozícii je ihrisko so „syntetickým
ľadom“, ktoré budú môcť využívať v
lete aj v zime. (brn)

Slovan sa posilnil, prišli štyria hráči - 

Zé Vitor, Hroššo, Hartig a Táborský
FUTBAL
Futbalový ŠK Slovan získal v závere
prestupového obdobia hneď štyri
posily. Najexotickejšia prišla z Bra-
zílie, odkiaľ sa na Pasienky presunul
stredopoliar Zé Vitora. 
Hráč FC Sao Paolo prišiel na hosťova-
nie do konca sezóny s opciou  na trva-
lý prestup. Okrem neho má tréner Vla-
dimír Weiss k dispozícii aj jednu
domácu posilu - brankára Lukáša
Hrošša z Nitry a dvoch Čechov - Luká-
ša Hartiga, ktorý prišiel z Bohemiansu
Praha, a Iva Táborského, ktorý pôsobil
v Mladej Boleslavi. Hartig je Bratislav-

čanom známy už zo svojho pôsobenia
v Petržalke, kde sa prebojoval až do
základnej skupiny Ligy majstrov,
Táborský je zase bývalý český mládež-
nícky reprezentant, ak by sa mu v Slo-
vane darilo, belasí majú opciu na trva-
lý prestup.
Keďže na Pasienkoch je momentálne
viac hráčov, než môže Vladimír Weiss
využiť, funkcionári Slovana sa rozhod-
li poslať reprezentanta do 21 rokov
Ákosa Szarku na hosťovanie do druho-
ligového Senca. 
Belasí sa po reprezentačnej prestávke
predstavia doma s Nitrou, ktorú priví-

tajú v sobotu 10. septembra 2011 na
Pasienkoch.
Už vo štvrtok 15. septembra ich však v
Európskej lige čaká prvý súper základ-
nej skupiny - Athletic Bilbao. Lístky na
jednotlivé stretnutia vyjdú od 20 do 50
eur (business vstupenky stoja 120 eur).
Ten, kto si kúpi lístky v tzv. balíčku na
všetky tri domáce zápasy, ušetrí, preto-
že jednotlivé balíčky vyjdú od 48 do
130 eur (business balíček stojí 330
eur). Balíčky sa začali predávať vo
štvrtok 8. septembra, vstupenky na jed-
notlivé duely budú v predaji od 12.
septembra. (db)

HC Slovan v European Trophy skončil
HOKEJ
Ani päť víťazstiev v ôsmich stretnu-
tiach nepomohlo hokejistom HC
Slovana k postupu do play-off novo-
vzniknutej European Trophy. 
Pred poslednými zápasmi Východnej
divízie boli tretí, keď na druhú Plzeň
strácali štyri body. Definitívne o ich
umiestnení rozhodla prehra v závereč-
nom dueli v Helsinkách, kde Bratislav-

čania prehrali 2:7. Konečná bilancia je
tak 5 víťazstiev (dve po samostatných
nájazdoch) a tri prehry.
„Päť víťazstiev je pre náš omladený
tím dobrý výsledok. Stále to však
berieme ako prípravu, ktorá ukázala, v
čom sa ešte musíme zlepšiť. Nevyluču-
jeme ani prípadné posily, najmä na
brankárskom poste a v útoku,“ prezra-
dil tréner Štefan Mikeš.

Poslednou previerkou pred začiatkom
najvyššej domácej súťaže bude pre
jeho zverencov štvrtkový duel v Brne s
Kometou.
Slovan začne nový ročník Tipsport
extraligy zápasom s reprezentáciou do
20 rokov (v stredu 14. septembra v
Púchove), doma sa prvý raz predstaví
v piatok 16. septembra proti Popradu
(o 18.00 h). (mm)
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STARÉ MESTO
MEDZI ULICAMI PRAŽSKÁ A
ROJKOVÁ neznámy páchateľ s
nožom v ruke prepadol 48-ročnú ženu.
Okrem povrchových zranení prišla o
kabelku s osobnými vecami, pričom jej
vznikla škoda 573 eur.
NA SUCHOM MÝTE počas disko-
téky 38-ročný Tibor V. z Bratislavy
pri barovom pulte fyzicky napadol
29-ročného Bratislavčana. Poškodený
utrpel viacpočetné rany na tvári, ktoré
si vyžiadali okamžité chirurgické
ošetrenie. 
NA LEGIONÁRSKEJ ULICI sa
neznámy páchateľ vlámal do obytného
motorového vozidla Fiat Ducato.
Odcudzil displej cúvacej kamery, elek-
trický zdroj na navigačný systém, tašku
s digitálnym zrkadlovým fotoapará-
tom, širokouhlý objektív, nabíjačku na
baterku, plechový uzamykateľný tre-
zor s 1000 eurami, tašku s notebookom
a kozmetický kufrík. Krádežou spôso-
bil celkovú škodu 4080 eur. 

RUŽINOV
NA KOŠICKEJ ULICI policajti
zadržali 36-ročnú Ivetu z Komárna,
ktorá sa na parkovisku jedného z
obchodných domov pustila do BMW
525. Na vozidle poškodila škrabanca-
mi lak a poškodila aj obe spätné zrkad-
lá. Do jedného z nich udierala rukami a
kopala, v dôsledku čoho vypadlo z
upevnenia. Majiteľovi vozidla spôsobi-
la škodu približne 900 eur.

PETRŽALKA
NA ŽELEZNIČNEJ STANICI na-
stúpil 30-ročný Ivan B. do taxíka spo-
ločne s 32-ročnou ženou. Po ukončení
cesty na Kozej ulici si taxikár vypýtal
za cestu 10 eur, načo mu poškodená
mala povedať, že nemá pri sebe žiad-
ne peniaze. Obvinený Ivan B. začal
následne žene nadávať, prehrabával
jej osobné veci, a keď zistil, že penia-
ze v taške nemá, fyzicky na ňu zaúto-
čil. Napokon jej z podprsenky vytia-
hol 200 eur, z nich zaplatil taxikárovi,
poškodenej dal 100 eur a zvyšok si
ponechal. (sb, mm)

V Bratislave 

bol Winnetou 

aj Mohykáni
Popri inom prišli na Slovensko z Ame-
riky aj dva inteligentné športy, volej-
bal a basketbal. Boli z balíka moder-
ných pohybových činností akademic-
kých spolkov YMCA (Young Men
Christian Association) pre mladých
mužov a YWCA (Young Women´s
Christian Association) pre mladé ženy.
Tieto spolky vznikli ešte v 19. storočí na
Britských ostrovoch, ale ujali sa a ešte
väčšmi rozšírili na druhej strane Atlantic-
kého oceánu, v Amerike. Po prvej sveto-
vej vojne sa začali udomácňovať v
európskych mestách, a teda aj v Bratisla-
ve. Keď si pre svoju činnosť rýchlo
postavili budovy, nezabúdali pritom
napríklad ani na telocvičňu. V Bratislave
sa YMCAusadila v roku 1922 a svoju na
ten čas honosnú budovu (stojí dodnes na
rohu Šancovej a Karpatskej ulici) otvára-
li už o necelé dva roky! A čoskoro aj
telocvičňu. Volejbal sa hrával na dvore,
basketbal - v telocvični. To bolo vlastne
tak, že na vybavenie menej náročnému
volejbalu sa holdovalo na školských dvo-
roch, na brehoch vodných tokov, hocikde
pri obytných domoch. Jednoducho re-
kreačne. Basketbal mal náročnejšie pra-
vidlá i súhru, koše pri ničivom počasí sa
rýchlo ničili. Obsadil preto telocvične.  
Výkonnostne a popularitou, ako aj orga-
nizovanosťou súťaží v Bratislave, domi-
noval basketbal. Naklonené mu boli
najmä YMCA a tiež viaceré školy.
Zachoval sa písomný doklad od známe-
ho obchodníka so športovým tovarom
Jana Kopala, ktorý v časopise YMCA v
máji 1924 zaznamenal: „Hoci sme s
basketbalom začali len pred pár mesiac-
mi, vzniklo v Bratislave 11 mužstiev, päť
z nich štartovalo na turnaji, ktorý vyhral
tím YMCA...“ Bolo to úsmevné, že tímy
si dávali takéto mená: Winnetou, Mohy-
káni, Uncas, Kansas, King, Amundsen
atď. Za niektoré sa uplatnili aj známi fut-
balisti ako ligoví hráči Ferdinand Dau-
čík, Viliam Vanák a ďalší.
Na školskom dvore sa najviac prášilo
pod košmi Obchodnej akadémie, kde
mali toľko hráčov, že s Hviezdou, Ble-
skom, neskôr ŠK Bratislava, ŠK Želez-
ničiari, VŠ Bratislava, ŠK Ružinov, ŠK
ASO vznikla ešte počas vojny dlhodobá
ligová súťaž, hojne navštevovaná divák-
mi. Ešte aj v súčasnosti si na zápasoch v
hale na Pasienkoch vtedy obdivovaní
basketbalisti radi zaspomínajú na skvelé
výkony na „buku“ hrajúceho Osuského,
„kanoniera“ Matraca-Jedľovského, fan-
tastickú súhru trojice ŠK Bratislava
Mihal-Bobocký-Rolný, agilných súro-
dencov Uberalovcov, „placírky“ vyso-
koškoláka Kluvánka, železničiarov Žeňa
Horniaka a Džonyho Hluchého alebo
dvojice v obrane Herrmann-Černý
(neskôr Marián Tiso)...    
Volejbal bol vhodným prostriedkom
pohybovej činnosti - pre basketbalistov,
ktorí sa radi chodili „rekreovať“ k vode.
A keď v roku 1939 postavili na Tehel-
nom poli Mestské kúpalisko, pri hlav-
nom bazéne nezriadili ihrisko s košmi,
ale dvorec s volejbalovou sieťou. A
basketbalisti neraz lepšie smečovali ako
nadšenci volejbalu. Na jeseň sa znovu
nahrnuli pod koše v telocvičniach svojich
škôl, no najmä v suteréne obľúbenej
YMCA... Jozef Kšiňan, Igor Mráz

(Pokračovanie nabudúce)

Arcibiskupský palác bol aj nemocnicou
Pred týždňom prežilo Slovensko v
pokoji ďalší zo svojich podivných
štátnych sviatkov. Deň Ústavy Sloven-
skej republiky. Bez takého štátneho
sviatku by väčšina Slovákov ani netu-
šila, že máme akúsi ústavu. Demokra-
tickú ústavu. Nakoniec mnoho Slová-
kov ani nevie, čo ústava je a na čo je.
Štátne sviatky sa oslavujú na celom
svete. Sú to obyčajne vybrané cirkevné
sviatky, výročia významných historic-
kých udalostí (ako napríklad Francúzska
revolúcia, Veľká októbrová revolúcia,
vznik republiky, narodeniny - hoci len
symbolické - panovníkov, spomienky na
významné osobnosti). No Deň ústavy –
to je slovenská rarita. A ešte väčšou a
kurióznejšou raritou je, ak sa v deň pri-
pomínania demokratickej ústavy kladú
vence k pomníku kontroverzného feu-
dálneho panovníka cudzieho pôvodu, v
období ktorého prekvitalo ešte aj otro-
kárstvo! Ten, kto navrhol zaradiť tento
deň medzi štátne sviatky, a tí, ktorí jeho
nápad uzákonili, nemysleli tým oslavu
ústavy ako právneho dokumentu, ale
oslavu seba samého ako spoluautora
spomenutej ústavy. Aby sa atraktivita
Dňa ústavy zvýšila, otvárajú sa pred
návštevníkmi brány parkov a dvere
objektov, ktoré sú inak verejnosti bežne
neprístupné. Patrí k nim aj letný palác
ostrihomských arcibiskupov.  
Keď v 16. storočí Turci obsadili Ostri-
hom, hľadalo sa dôstojné sídlo pre naj-
vyššieho cirkevného hodnostára uhor-
ského kráľovstva. Bol to ostrihomský
arcibiskup s titulom kniežaťa - prímasa.
Mal sa vlastne presťahovať do Trnavy,
ale Prešporok ako hlavné mesto kráľo-
vstva a rezidencia panovníka bol aj
vhodnejšou rezidenciou pre hlavu kato-
líckej cirkvi v Uhorsku. Ako sídlo veľ-
kňaza upravili starý gotický objekt za
radnicou, na mieste terajšieho Primaciál-
neho paláca. 
Ani napriek prestavbám nebol veľmi
reprezentačný, a tak sa na začiatku 17.
storočia vtedajší arcibiskup rozhodol
vybudovať v rozsiahlej záhrade za mes-
tom menší letný palác. Ten jeho nástup-
covia postupne rozširovali a zväčšovali,
až v polovici 18. storočia získal svoju
terajšiu podobu. 
Ústredným priestorom Letného arcibi-

skupského paláca (na rozdiel od Zimné-
ho - Primaciálneho) bola veľká oválna
záhradná sála. Nachádzala sa síce na
poschodí, ale otvoreným kamenným
schodišťom bola priamo prístupná z
barokového parku. Jej pôvodná výzdoba
sa nezachovala. V 19. storočí priestor
prestavali, vodorovne predelili vysokú
sálu drevenou konštrukciou na dve pod-
lažia, kde v prípade potreby ležali vedľa
seba na poľných posteliach desiatky
vojakov. Lebo z paláca arcibiskupov sa
stala vojenská nemocnica. Kamenné
záhradné schodište zbúrali, zmenili tvary
okien, vybudovali provizórne drevené
vnútorné schodištia.
V 30. rokoch 20. storočia palác rekon-
štruovali pre potreby vtedajšieho minis-
terstva zahraničných vecí. Architekt
Emil Belluš navrhol zničené bočné kríd-
la zbúrať a nahradiť novými. Nevhodné
vnútorné konštrukcie dal odstrániť a
obnovil hlavnú sálu. Medzičasom zamu-
rované arkády spojovacích krídel znovu
otvorili a zasklili. Kamenné vonkajšie
schodište obnoviť nemohli, lebo jeho
sochárske súčasti boli medzičasom pre-
dané a použité v kaštieli v Kittsee. 
Hlavnú sálu teda neobnovil v oválnej
forme, ale po stranách obnovenej sály
dal vybudovať nové prístupové schody z
dolného vestibulu. Steny hlavnej sály
pokryli štukovou výzdobou v bielej
farbe. Parkety v modernom vzore doda-

la renomovaná nemecká parketárska
firma, sálu osvetľoval ťažký bronzový
centrálny  luster s krištáľovými doplnka-
mi, aj ten doviezli z Nemecka. Na steny
medzi oknami umiestnili podľa baroko-
vého vkusu štyri (!) zrkadlá v pseudoro-
kokových vyrezávaných rámoch.
Socialistickému vedeniu nebola elegant-
ná biela sála dosť reprezentačná a boha-
tá. V zmysle socialistického realizmu
dali štukatúry čiastočne pozlátiť, bronzo-
vý luster nahradili dreveným pozláte-
ným, sedací nábytok doplnili nevkusný-
mi vyrezávanými kreslami podľa vzoru
z devätnásteho storočia.               
Dnes nestačí vedeniu historický názov
„hlavná sála“ či „reprezentačná sieň“.
Prezentujú ju ako „zrkadlovú“. Hoci pod
zrkadlovou sa rozumie taká miestnosť,
kde je väčšina plochy stien pokrytá
zrkadlami, napríklad vo Versailles či v
bratislavskom Primaciálnom paláci
alebo vo viedenskom Hofburgu. Tam nie
sú zrkadlá len dekoráciou stien medzi
oknami, ale technickým prvkom znáso-
bujúcim osvetlenie v priestore s mini-
málnym počtom okien.
V Letnom arcibiskupskom paláci v Bra-
tislave nikdy „zrkadlová“ sieň nebola a
nie je. A nie je to dnes „palác úradu
vlády“, ale správne „palác vlády“. Lebo
tam sídli predovšetkým vláda tejto repu-
bliky, samozrejme, s časťou svojho
úradu. Alebo je „úrad“ viac a dôležitejší
ako „vláda“? Ďalšia zo slovenských rarít
a špecialít? Štefan Holčík

FOTO - archív

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

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

Zasekli sa vám dvere?
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kkaažžddýý  ppoonnddeellookk

oodd  11773300 ddoo  11990000 hh      55  €€//hh
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VViihhoorrllaattsskkáá  1100,,  BBrraattiissllaavvaa
Budeme postupovať tak rýchlo, aby jedni

našli odvahu vykročiť, a tak pomaly,
aby tí druhí našli silu trpezlivo počkať.

lubica.knezovicova@gmail.com
hlasový pedagóg
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SOBOTA 10. septembra
� 8.00 - Výmenné stretnutie zberate-
ľov, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 9.00 - Deň otvorených dverí v elle-
danse, desať tanečných workshopov pre
verejnosť, elledanse, Dom T&D, Mileti-
čova 17/B
� 15.00 - Bratislavské poklady, vlasti-
vedná vychádzka, miesto stretnutia na
zastávke Technické sklo v Dúbravke
(autobus číslo 20 od OD TESCO Lamač)
� 17.00 - Čaj o piatej, so skupinou For-
tuna, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Zábava, účinkujú Petra Vajdo-
vá, Rebeka Poláková, Zuzana Konečná,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Koncert V4, Sála opery a baletu,
Slovenské národné divadlo, Pribinova 17
�19.00 - Petr Ševčík s vokálnou skupi-
nou Flow of Voices, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 20.00 - Baroque minimal, koncert,
Koncertná sieň Klarisky
� 20.00 - Nu Spirit Kinema: Welcome
to Collinwood (dir. Anthony Russo,
2002), Leporelo DJ P.Toile (Mothership,
Ostwind, Channels rec/DE), DJs Milos
& Skank (Leporelo_FM), deephouse,
detroit & chicago grooves, Nu Spirit
Club, Šafárikovo námestie 7 
� 22.00 - Smoking Beats by DJ Lud
Dub (San Francisco, US), dubstep, reggae,
tropical bass, Nu Spirit Bar, Medená 16

NEDEĽA 11. septembra
� 10.30 - Malý Huemaj, predstavenie
pre deti, účinkuje divadielko Jaja, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A

�10.30 - Nedeľné matiné, Ivan Palovič,
viola, Jordana Palovičová, klavír, prog-
ram: M. Reger, J. Cikker, P. Hindemith,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11 
� 15.00 - Výklady k výstave Poľská
maľba okolo 1900, SNG, Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4
� 15.00 - Koncert pod stromami a Tan-
čiareň, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 21.00 - Koncert: Toni Kitanovski &
Cherkezi Orchestra, DJ Dimitri from
Çair, world music, brass, gypsy roots,

new orleans jazz, Nu Spirit Club, Šafári-
kovo námestie 7
� 22.00 - Milk & Honey - 4AD special
by DJs Nowhere Man & Mr. Mustard,
alternative listening, Nu Spirit Bar,
Medená 16

PONDELOK 12. septembra
� 19.00 - Poetický večer s Jurajom
Sarvašom, Postojme rodní ..., DK Kra-
máre, Stromová 18
� 22.00 - Trip to Brazil by Kinet (Nus-
pirit.sk), brazil, latin, Nu Spirit Bar,
Medená 16

UTOROK 13. septembra
� 14.00 - Môj rozprávkový kamarát,
kreatívne dielne - výroba bábok, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 15.00 - Nestarnúce melódie, tanečno-
zábavné popoludnie so skupinou Charlies
duo, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 18.00 - Etikoterapia, Staromestský
klub 10x10, CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Záhrada, Hovory o kultúre a
kriku doby, téma: Na ceste k Rozpráva-
niu, Ako sa mení rozprávka a jej publi-
kum, Lisztova záhrada, Klariská 1, v prí-
pade nepriaznivého počasia Prednášková
sála Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11
�19.00 - Hudobné dni Bruna Waltera,
Sonátový večer Dedicatet to David
Oistrach, Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca, Primaciálne nám. 1
� 19.00 - Cesta dlhého dňa do noci,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 20.00 - „See“ / bees-R, I.premiéra,
SEE sa snaží ukázať, čo je viditeľné,
zjavné, nepopierateľné, elledanse, Dom
T&D, Miletičova 17/B
� 21.00 - Steve Reich in the Club -
Cluster Ensemble performing Steve
Reich's - Six, pianos, Four Organs,
Music For Pieces Of Wood, after DJ
Stroon, contemporary, music, minimalist
music, music for 6 pianos, Nu Spirit
Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Soulmatez - DJ Bbk (Cover-
tinterests), house, brokenbeat, Nu Spirit
Bar, Medená 16

STREDA 14. septembra
� 17.00 - Zdravý životný štýl, cyklus
prednášok, CC centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - Dúverná zmlúva mezi Mňí-
chom a Diáblom, hudobno-slovný pro-
gram pri príležitosti dvojstého výročia
úmrtia Juraja Fándlyho, divadelný klub
Trezor - divadlo Astorka Korzo ´90,
(vchod z Nedbalovej ulice), vstup voľný
� 20.00 - „See“/bees-R, druhá premiéra,
elledanse, Dom T&D, Miletičova 17/B

� 19.00 - Čudné popoludnie dr. Zvon-
ka Burkeho, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33

� 21.00 - Midnight Dubs - Blawan
(Hessle Audio, R&S Records/UK),
dMIT.RY (Neo Violence/CZ), Siba
(MidnightDubs), Ronin (Midnight-
Dubs), nusound, dubstep, subbass, Nu
Spirit Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Edit! DJs Hans & Tasun nudis-
co, rare grooves, Nu Spirit Bar, Medená 16

ŠTVRTOK 15. septembra
� 9.30 - Cesty hudobnej vedy v stred-
nej Európe, Medzinárodné sympózium
pri príležitosti 90. výročia Katedry
hudobnej vedy Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave, súčas-
ťou sympózia bude komorný koncert dua
Eva Šušková (soprán) - Peter Pažický
(klavír), Seminárna sála Univerzitnej
knižnice, Klariská 5
� 21.00 - Popular Night with DJ Move
d (Worskshop/DE) & DJs Rafo &
Pure, (Gopopular.com) deephouse, tech
house, nudisco, Nu Spirit Club, Šafáriko-
vo námestie 7
� 22.00 - Broken Legs with DJs
Stew_Pitt & Guest drum’n‘bass,
liquidfunk, Nu Spirit Bar, Medená 16

PIATOK 16. septembra
� 9.30 - Cesty hudobnej vedy v stred-
nej Európe, Medzinárodné sympózium,
Seminárna sála Univerzitnej knižnice,
Klariská 5
� 10.00 , 19.00 - Poslovia, verejná gene-
rálka a predpremiéra, Anjelský kabaret,
komédia s príbehom, pesničkami a
posolstvom, účinkujú P. Sklár, I. Ada-
mec, L. Košická, M. Kaprálik,Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Gazdova krv, voľne na motí-
vy z próz Rudolfa Slobodu Krv, Jeseň a
všeličo iné, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - Music Club, Freestyle Battle
(rap, hip-hop), DK Lúky, Vigľašská 1
� 21.00 - Friday Shoxxx with Rutsi
Buba (Izr), Vec (Samsystem), Magálo-
vá, (Nuspirit.sk), Yanchi (Titinrec.)surf
rock, rockabilly, breaks, mashups, Nu
Spirit Club, Šafárikovo námestie 7

� 22.00 - NU with DJs Eddy Ramich
(Compost rec./CRO) & Kinet
(Nuspirit.sk),funk, disco, boogie, Nu Spi-
rit Bar, Medená 16

VÝSTAVY
�Bod 0: Paweł Althamer, Krištof Kinte-
ra, Szabolcs KissPál, Ilona Németh, auto-
ri predstavia umelecké koncepty, v kto-
rých reagujú na konkrétny priestor
námestia Slobody v Bratislave Galéria
Krokus, Námestie 1. mája 3, do 6. októb-
ra 
� E.A, Jozef Jankovič, Laco Teren,
Komart Gallery Collections, Gallery
Kressling, Ventúrska 18, do 28. septemb-
ra
�Nedôvera k inteligencii, Open Galle-
ry, Baštová 5, do 30. septembra
�Miroslav Cipár: Pamäť čiary, Galé-
ria Z, Zichyho palác, Ventúrska 9, do 23.
októbra
� Foto roka 2011, medzinárodná výsta-
va fotografií, Hviezdoslavovo námestie,
do 25. septembra
�What is wrong with Oskar Dawicki,
Galéria Faica, Františkánske námestie 7,
do 22. októbra
� Pablo Picasso: Láska a smrť La
Suite Vollard, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11, do 13.
novembra
� Posun v médiu, Pavol Čejka, Rasťo
Pazdernatý, Martin Varholik, Jaroslav
Žiak, Galéria PF 01, Panenská ul. 29, do
3. októbra
� 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, do 18. sep-
tembra 
� Martin Kellenberger - Mágia ilu-
strácie, Galéria TYPO&ARS Roľnícka
349, Vajnory, od 3. septembra do 20.
novembra
�Vladimír Kordoš: Od Apo Y, kresby,
maľby, foto, video, Galéria 19, Lazarets-
ká 19, do 18. septembra
�Xénia Hoffmeisterová, Michael Ritt-
stein, Boris Jirků, Galéria Slovenskej
výtvarnej únie, Dostojevského rad 2, do
18. septembra

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

vyjdú opäť týždeň

15. 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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Bez kompromisov
Trieda GLK
Už od 33 999 €*. 
Viac na www.mercedes-benz.sk

*  Platí pre triedu GLK 220 CDI  BlueEFFICIENCY.  
 Ceny sú platné od 1. 7. do 30. 9. 2011

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

Emisie CO2 (kombinované, g/km): 160 – 174


