
Bratislavčania sa často sťažujú na
smetiarov, že ich vraj skoro ráno
budia počas odvážania smetí. O
tomto probléme, ale napríklad aj o
problémoch pri odvoze odpadu z
domácností a separovaného odpadu
sme sa pozhovárali s predsedom
predstavenstva spoločnosti Odvoz a
likvidácia odpadu (OLO) Romanom
ACHIMSKÝM.
- S výnimkou Starého Mesta nemajú
naši zamestnanci povolený výjazd z
areálu pred šiestou hodinou. Je to inter-
ný predpis. Ak sa stalo, že sa robil odvoz
odpadu ešte pred touto hodinou, resp.
pred trištvrte na šesť ráno, bolo to chy-
bou spoločnosti OLO. 
Prečo tento predpis neplatí aj pre
Staré Mesto?
- Z centier sa odpad už dlho odváža v
noci. Do pol siedmej musíme mať mesto
vypratané. Je nereálne robiť to inokedy,

pretože po deviatej nás už do centra
nepustia. V mnohých európskych mes-
tách odvážajú odpad len v noci a skoro
ráno. Je to súčasť života v meste. Rozu-
miem však, že niekto si kúpi drahé býva-
nie v centre a zrazu je prekvapený hlu-
kom z odvozu komunálneho odpadu. 
Prečo nie je Bratislava pripravená
na odvoz počas dňa? 
- V praxi by to malo fungovať tak, že
technika príde čo najrýchlejšie na zber-
né miesto a rýchlo odchádza preč. Sku-
točnosť je však často taká, že  kontajne-
ry hľadáme, alebo pred ich vyprázdne-
ním s nimi musíme namáhavo manipu-
lovať, prenášať ich a podobne, aby sme
ich vôbec dostali k autu.
Obyvatelia sa sťažujú, že kontajnery
bývajú často preplnené...

- Pôvodca odpadu, teda mestská časť,
správca domov a pod., si musí objed-
nať taký kontajner a takú frekvenciu
odvozov, aby sa odpad vyprodukovaný
počas všetkých dní v týždni do nádob
zmestil. Ak by sme odvážali aj to, čo je
mimo nádob a pod nimi, tak časovo
nestihneme urobiť plánovaný odvoz.
Keďže ľudia chcú platiť menej za
odvoz, tak správca objedná minimálny
počet kontajnerov a potom sa stáva, že
odpad sa váľa po zemi.
Musíte odviesť aj to, čo je mimo
kontajnera?   
- Prax je taká, že z rôznych dôvodov
býva menej nádob, ako je ich potreba,
a preto dochádza k ich prepĺňaniu. Pri
separovanom zbere však zbierame aj
odpad nachádzajúci sa mimo nádob,
pokiaľ nám to momentálna kapacita
zberovej techniky umožní. 

Zhováral sa Robert Lattacher
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STARÉ MESTO
Na Staromestskej ulici na zastávke
oproti Starému rozhlasu parkujú
autá napriek tomu, že mestská samo-
správa tam dala pred niekoľkými
mesiacmi osadiť stĺpiky. Vodiči však
parkujú svoje auto po prejazde chrá-
neným územím zastávky. Kompe-
tentní to stále nevedia vyriešiť.
O probléme na zastávke informovali
Bratislavské noviny už niekoľkokrát.
Vodiči si v minulosti priestor na chodní-
ku pri zastávke bez zábran zamieňali za
parkovisko a počas dňa tam stáli dve, tri
alebo aj viac áut. Po upozorneniach a
sťažnostiach dalo mesto osadiť stĺpiky.
Kvôli blízkej zastávke je ich počet však

obmedzený. Napriek zábranám a jasné-
mu signálu pre vodičov, že nejde o par-
kovaciu zónu, mnohí nedisciplinovaní
majitelia vozidiel na chodníku stále par-
kujú. Na chodník sa dostávajú cez
zastávku mestskej hromadnej dopravy
čím, samozrejme, ohrozujú chodcov a
cestujúcich čakajúcich na autobus. 
Problém na Staromestskej ulici však
zrejme viac trápi občanov ako samotné
zodpovedné osoby. Potvrdil to aj čita-
teľ Rudolf Čierny, ktorý sa pýta, načo
sa dali osadiť stĺpiky, keď autá naďalej
parkujú na chodníku. „Možno by bola
lacnejšia zákazová značka,“ uviedol a
priložil aj niekoľko fotografií, na kto-
rých zachytil parkujúce autá.

Mestská polícia vraj navrhla v tomto
prípade správcovi komunikácie, „aby
mohla zo zákona na mieste vykonať
úlohy v zastúpení správcu komuniká-
cie“. O aké presné riešenie ide, sme sa
však nedozvedeli. 
Z magistrátu sme vyjadrenie o mož-
nom riešení do uzávierky tiež nedosta-
li. Parkovanie áut pri zastávkach MHD
tak zostáva dlhodobým problémom a
postihovaniu vodičov nepomáha zákon
o cestnej premávke, pretože paragraf
52 odsek 2 parkovanie na chodníku
pripúšťa pri ponechaní voľného prie-
storu 1,5 metra a chýba napríklad aj
formulácia o zákaze parkovania na
zastávkach. (rob)

Autobusová zastávka je aj parkoviskom
Autobusová zastávka by mala slúžiť len cestujúcim, využívajú ju však aj vodiči. FOTO - Rudolf Čierny

OLO odváža odpad podľa objednávky

ŠK Slovan vrátil

do Bratislavy 

po rokoch veľký 

európsky futbal
BRATISLAVA
Veľký futbal sa vracia do Bratislavy,
odznelo pred prvým duelom základ-
nej F-skupiny Európskej ligy vo fut-
bale. Pred šiestimi rokmi hrala
základnú skupinu Ligy majstrov
Petržalka, na jeseň 2011 to bude ŠK
Slovan.
Belasí tak majú šancu poblázniť fanú-
šikov, aby sa Bratislava znovu stala
futbalovým mestom a aby jej obyvate-
lia znovu žili futbalom.
Premiérové stretnutie čaká Slovan už
vo štvrtok 15. septembra o 19.00 h,
keď na Pasienkoch privíta Athletic Bil-
bao. „Vieme, že nás nečaká žiadna pre-
chádzka, aj preto sme sa po postupe
posilnili a môžem povedať, že na slo-
venské pomery máme v kádri veľkú
kvalitu,“ priznal tréner Vladimír Weiss,
ktorý minulý týždeň definitívne priví-
tal aj posledného zo štvorlístka posíl -
Brazílčana Zé Vitora. Okrem stredopo-
liara FC Sao Paulo prišli na Pasienky
brankár Lukáš Hroššo a dvaja českí
útočníci Lukáš Hartig a Ivo Táborský.
Zé Vitor je v kádri belasých na hosťo-
vanie do konca sezóny s opciou na pre-
stup a podľa slov trénera Vladimíra
Weissa a športového riaditeľa Petra
Kašpara bol historicky najdrahším prí-
chodom do slovenskej ligy (druhým
najdrahším bol Kladrubský, ktorý pri-
šiel takisto v tejto sezóne zo Sparty). Z
nových hráčov sa Hartigovi ušlo číslo
16, Táborskému 32 a Zé Vitor bude
nastupovať s päťkou.
„Máme široky káder, ktorý však bude-
me potrebovať na Európsku ligu,
domácu ligovú súťaž a Slovenský
pohár. Hrať budú všetci, plánujeme, že
chlapci budú rotovať, aby nastupovali
tí najlepšie pripravení. Prakticky až do
konca jesene nás čakajú dva zápasy za
týždeň, no sme na to pripravení,“ dodal
Vladimír Weiss.
Funkcionári Slovana na poslednú chví-
ľu ešte pripravovali domáci stánok,
aby predstavitelia UEFA nemali k šta-
diónu žiadne výhrady. Do poriadku sa
dávali kabíny, riešili sa komentátorské
miesta, umiestnenie kamier, výhrady
vraj boli aj k samotnej hracej ploche,
ktorá údajne nebola dostatočne rovná.
Aj tieto udalosti a problémy by preto
mali pritlačiť na zodpovedných pred-
staviteľov klubu, ale aj mestskej samo-
správy, aby belasí čo najskôr začali s
výstavbou nového stánku. 
Zatiaľ sa ako jeden z veľkých problé-
mov javí napríklad potreba vytvoriť
približne 1500 parkovacích miest pri
novom štadióne. Tie sú síce povinnos-
ťou, na druhej strane však určite bude
zložité naplniť ich počas dní, keď sa
nebude hrať žiadny futbal... (db)

Extraligový

hokej po dvoch

rokoch zase na

Tehelnom poli
BRATISLAVA
V piatok 16. septembra sa po 30
mesiacoch bude hrať hokejová ex-
traliga opäť na zimnom štadióne na
Tehelnom poli. HC Slovan Bratisla-
va v prvom domácom súťažnom zá-
pase privíta HK Poprad.
Už samotná návšteva modernizovanej
arény, ktorá počas zápasov Slovana
bude minimálne dva roky niesť názov
Slovnaft Arena, bude určite pre priaz-
nivcov hokeja veľkým lákadlom. 
Predaj sezónnych vstupeniek sa končí
15. septembra. Lístky na jednotlivé
zápasy sa predávajú aj v deň zápasu,
vždy od 14.00 h, v pokladniciach zim-
ného štadióna zo strany Ulice odbojá-
rov. Aréna bude pre divákov otvorená
minimálne 60 minút pred zápasom.
Slovan vyhovel želaniu veľkej časti
hokejovej verejnosti a posunul začiat-
ky zápasov v pracovný deň na 18.00 h.
V nedeľu bude Slovan naopak začínať
o 17.00 h, aby boli jeho domáce zápa-
sy prístupnejšie aj pre rodiny s deťmi.
Parkovanie počas zápasov je možné v
podzemnej garáži pod tréningovými
halami a hotelom Double Tree by Hil-
ton (cena parkovného 1 €/1 h). (miv)

V kauze školy

na Jesenského

zlyhalo aj mesto
STARÉ MESTO
Budova základnej školy na Jesenské-
ho ulici už zmenila majiteľa. Rím-
sko-katolícka cirkev predala nehnu-
teľnosť spoločnosti INUQ, s.r.o., so
sídlom na Panskej ulici 9, ktorá
vznikla 5. októbra 2010. Jej spoloč-
níkmi sú Danica Valentová  z obce
Lutila a Eduard Csudai zo Želiezo-
viec.
Ako sa nám podarilo zistiť, súdny spor
o budovu školy medzi Rímsko-katolíc-
kou a hlavným mestom Bratislava sa
začal v roku 1996, prvostupňový súd
rozhodol v prospech cirkvi v roku 2008,
jeho rozhodnutie potvrdil druhostupňo-
vý Krajský súd v Bratislave 17. marca
2010, teda pred poldruha rokom!
Mesto sa proti rozsudku neodvolalo, ani
neinformovalo mestskú časť Staré Mes-
to o zmene vlastníckych vzťahov. Magi-
strát to oznámil staromestskej samo-
správe až v máji tohto roka. Učitelia sa
to dozvedeli koncom augusta a rodičia
až začiatkom septembra.
Mestská časť ako zriaďovateľ školy
rozhodla, že v tomto školskom roku ne-
otvorí prvú triedu, aj keď podľa veľké-
ho záujmu rodičov mohli otvoriť až dve
prvácke triedy. (brn)
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RUŽINOV
Zlepšenie možnosti parkovania, vy-
tvorenie dostatku parkovacích miest v
okolí objektu Tower 115 a zánik chao-
tického parkovania, je cieľom výstav-
by veľkého parkovacieho domu na
Landererovaj ulici.
Parkovací dom bude mať sedem podla-
ží, z toho dve podzemné. Má v ňom
vzniknúť 760 parkovacích miest, väčši-
nu budú využívať nájomcovia sídliaci v
Tower 115. Riešenie domu umožní pria-
my prechod do kancelárií v objekte.
Zámerom investora je však poskytnúť
stovku parkovacích miest aj verejnosti
alebo spoločnostiam sídliacim v blíz-
kom okolí na dlhodobý prenájom.
Projekt má pomôcť uvoľniť pozemky s
neorganizovaným parkovaním pre bu-
dúcu výstavbu komplexu Panorama
City a predpokladanú výstavbu druhej
etapy komplexu Eurovea. „Lokalita v

okolí Tower 115 je cez deň mimoriad-
ne vyťažená. Nedostatok parkovacích
miest riešia mnohí vodiči takzvaným
parkovaním na divoko. Bratislavča-
nom chceme preto ponúknuť možnosť

zaparkovať auto legálne a bezpečne,“
uviedol výkonný riaditeľ J&T Real
Estate Pavel Pelikán. Stavba by mala
byť dokončená v máji 2012. (rob)

FOTO - Juraj Mladý

Nový parkovací dom na Landererovej

má zlepšiť parkovanie pri Tower 115

NOVÉ MESTO
Štyri mesiace po skončení hokejo-
vých majstrovstiev sveta zostala v
jame na Ulici odbojárov, kde kedysi
stál cyklistický štadión, iba prázdna
plocha. Počas šampionátu tam bolo
provizórne parkovisko, jeho využitie
pre budúcnosť je stále nejasné.
Bývalý primátor Andrej Ďurkovský
pred zbúraním štadióna prisľúbil, že na
jeho mieste bude verejný park a že sa
tam určite nebude nič stavať. Neskôr sa
spomínal park s nenáročnými športovi-
skami, pred viac ako dvoma mesiacmi
oznámil nový primátor, že mesto má
zatiaľ len jednu ponuku, podľa ktorej
chce záujemca využiť priestor na
výstavbu podzemných garáži a športo-
vísk (malej športovej haly) prístupných
pre verejnosť. 
Minulý týždeň primátor prezradil, že
medzi záujemcami o plochu je šéf slo-
venského tenisu Igor Moška. Bližšie
podrobnosti však neoznámil, nedozve-
deli sme sa ich ani od samotného Igora
Mošku, ktorý na naše otázky nereago-
val.
Prípadná výstavba na mieste cyklistic-
kého štadióna je dôležitá aj pre samo-
správu Nového Mesta. „Budeme trvať

na tom, aby bol priestor využitý v
zmysle územného plánu, teda na špor-
tové a rekreačné účely,“ povedal jej sta-
rosta Rudolf Kusý. Keďže dosiaľ sa
stavať nezačalo, požiadal Rudolf Kusý
primátora, aby na pozemku mohla
mestská časť prevádzkovať dočasné
parkovisko pre potreby obyvateľov z
okolia zimného štadióna. 
Primátor s návrhom súhlasil, ostáva len
dotiahnuť detaily, za akých podmienok
sa tento priestor využije a úpravy samot-

ného areálu. Samotní obyvatelia neďa-
lekých domov sa na prípadnú výstavbu
športovísk a parkovacích miest pozerajú
pragmaticky. Ich názory sa dajú zhrnúť
do odpovede nie pre výstavbu nejakej
športovej haly a áno pre výstavbu nená-
ročných športovísk v rámci parku. Časť
obyvateľov by však uvítala, keby tu
vyrástol aj parkovací dom, v ktorom by
mohli obyvatelia priľahlých domov par-
kovať. Dušan Blaško

FOTO - Juraj Mladý

Bývalý cyklistický štadión nahradia

park, parkovisko alebo športová hala

Ako pripraviť
staromestské
deti o školu
Spôsob, akým mesto Bratislava prišlo o
budovu Základnej školy na Jesenského
ulici a tá sa obratom dostala z vlastníct-
va katolíckej cirkvi do rúk novozalože-
nej firmy s nastrčenými spoločníkmi,
vyvoláva oprávnené pochybnosti, či
predstavitelia  bratislavskej a staromest-
skej samosprávy konali vo verejnom
záujme. Všetko nasvedčuje tomu, že
tomu tak nebolo.
Len pre poriadok - mesto Bratislava pre-
hralo vlani v marci súdny spor o školskú
budovu na Jesenského ulici. O výsledku
rozhodnutia magistrát nikoho neinfor-
moval - dokonca ani samosprávu mest-
skej časti Staré Mesto, ktorá je zriaďova-
teľom tejto pridruženej školy UNESCO.
Mestská časť v tom čase v rámci projek-
tu obnovy staromestských škôl pripravo-
vala výmenu okien na tejto kultúrnej
pamiatke. Okná vlani v lete vymenili a v
septembri škola otvorila prvý ročník.
V decembri došlo po voľbách k zmene
samosprávy na úrovni mesta aj mestskej
časti, nové vedenie magistrátu však o
súdnej prehre a zmene vlastníctva škol-
skej budovy mlčalo až do  mája, keď už
uplynuli všetky termíny na odvolanie a
sťažnosti. Bývalé ani súčasné vedenie
mesta nevyužilo možnosť, aby sa proti
rozsudku odvolalo a tak sa rímsko-kato-
lícka cirkev stala novým vlastníkom
školy. Cirkev však podľa všetkého nema-
la záujem prevádzkovať ďalej školu,
ktorá tu funguje od roku 1870, ale zača-
la hľadať kupca, ktorého obratom aj
našla. Stala sa ním bratislavská spoloč-
nosť INUQ, s.r.o., ktorá vznikla len pred
rokom. Podiely oboch spoločníkov z
Lutína a Želiezoviec sú pritom založené
v prospech bratislavskej dcéry švajčiar-
skej spoločnosti S&B Enhanced Finance
AG. Noví vlastníci sú teda podľa všetké-
ho len nastrčené osoby a skutočného
majiteľa treba hľadať niekde inde.
Pokiaľ bývalé vedenie magistrátu a sú-
časná bratislavská a staromestská samo-
správa hodnoverne nevysvetlia, prečo
nekonali a neinformovali učiteľov a rodi-
čov o zmene vlastníka okamžite, ako sa o
tom dozvedeli, bude existovať podozre-
nie, že konali v cudzí prospech. Keďže sa
to podľa všetkého vysvetliť ani nedá,
všetci radšej mlčia. Radoslav Števčík

Dopravca si

zoberie úver

na trolejbusy
BRATISLAVA
Mestský dopravca dostal od mesta
do svojho majetku trolejbusy. Roz-
hodli o tom poslanci na zastupiteľ-
stve 7. septembra 2011. Dopravný
podnik potrebuje vozidlá kvôli ruče-
nie úveru, z ktorého dá opraviť nie-
len trolejbusy.
Podľa predsedu mestskej dopravnej
poslaneckej komisie Jozefa Uhlera,
mestskí poslanci rozhodli, že mesto
odovzdá do základného imania brati-
slavského dopravného podniku 24 tro-
lejbusov. Vozidlá poslúžia na ručenie
úveru, z ktorého dá dopravný podnik
opraviť niektoré trolejbusy, zaplatí
desať už nakúpených autobusov z
minulého obdobia a kúpi špeciálne
koľajové vozidlo na úpravu a opravu
koľajníc. Spolu ide o 6,4 milióna eur.
V súvislosti s obnovou vozového parku
mestského dopravcu J. Uhler pripome-
nul, že práve trolejbusy a električky už
majú šestnásť, ale aj dvadsať rokov a
generálna oprava mnohých z nich je
nevyhnutná. 
„Ak by sme dopravcovi nedali trolej-
busy, aby si mohol zobrať úver, tak by
sa kazili naďalej, jazdilo by ich menej
a náhradu za ne nemáme,“ konštatoval.
Ako dodal, aj samotný dopravca robí
všetko pre to, aby mal viac peňazí.
Urobil vraj dobre, že zrevidoval počet
zamestnancov a mnohých prepustil
ako nadbytočných. 
„Týchto zamestnancov však treba
vyplatiť už teraz v septembri a musia
im dať štvormesačné odstupné,“ infor-
moval J. Uhler. Preto sa podľa neho
bude v podniku šetriť až od januára
budúceho roku. Zníženie počtu
zamestnancov má podniku usporiť
ročne 3 až 4 milióny eur. (rob)

Neplatí už

zákaz kladenia 

ohňa v lese 
BRATISLAVA
Od 9. septembra 2011 už neplatí zá-
kaz zakladania a udržiavania otvore-
ného ohňa v lesoch, na lesných po-
zemkoch a v ich ochrannom pásme.
Zákaz odvolalo Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Odvolanie sa vzťahuje na celé územie
Bratislavského lesoparku. Ministerstvo
zakázalo kladenie ohňa verejnosťou 23.
augusta ako prevenciu voči extrémnym
teplám. O zrušení zákazu rozhodli na
základe vývoja aktuálnej meteorologic-
kej situácie a zmeny počasia.
Každý zákaz kladenia ohňa v lese vyda-
ný ministerstvom, ako aj jeho odvola-
nie, platí aj pre územie Mestských lesov,
ktoré obhospodarujú väčšiu časť leso-
parku v meste. (brn, rob)

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

Objednávky cez telefón sú výhodnejšie!!!

0903 646 179  0905 646 179  0948 646 179

ABC TAXI
� 02 16 100

Zalomil sa Vám kľúč?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
0948 310 069 nový kontakt

predajňa, dieľňa: Púpavova 30a, 841 04 BA
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Aj Bratislava 

sa pripravuje 

na dni bez áut
BRATISLAVA
Európsky týždeň mobility je súčas-
ťou celoeurópskej iniciatívy, ktorá
sa začala v roku 2002, keď bol vyhlá-
sený prvý takýto týždeň. Cieľom
tohtoročnej iniciatívy je zlepšiť
klímu v mestách a zapojí sa doň aj
Bratislava. 
Klímu v mestách by mal zaviesť aspoň
jeden nový systém podporujúci trvalo
udržateľnú dopravu v meste, napríklad
vytvorením zón s obmedzením premáv-
ky alebo bez áut, zavedením programov
zníženia rýchlosti, zlepšením siete
cyklotrás, zriadením online systému
spolujazdy v osobných autách, doplne-
ním vozových parkov o ekologické
autobusy, či ponukou nových inovatív-
nych služieb verejnej dopravy.
V Bratislave sa počas týždňa mobility
od 16. do 22. septembra 2011 uskutoč-
ní niekoľko zaujímavých akcií. Počas
priebehu celej akcie bude motivačná
kampaň pre ľudí, aby na cestu do práce
namiesto áut použili bicykle. Od 16. do
21. septembra sú pripravené hydeparky
a diskusie o doprave na Námestí SNP
organizované Cyklokoalíciou, tá pri-
pravuje na piatok 16. septembra Par-
king day, v ten istý deň bude aj Jazda
bez áut a Inline - spoločná jazda cyklis-
tov a korčuliarov Bratislavou. V sobo-
tu 24. septembra je Deň otvorených
dverí v dopravnom podniku.
O deň neskôr slávnostné poklepú
základný kameň na budúcom moste
Schlosshof, rovnako z Devínskej
Novej Vsi až na Košickú ulicu zamieri
cyklistický pelotón, kde v závere otvo-
ria miestnu cyklotrasu. Na Dulovom
námestí si zase prídu na svoje deti
počas rôznych súťaží, ktoré pripravili
mestská polícia a Slovenský autoturist
klub. (brn)

BRATISLAVA
Novou architektkou mesta je Ingrid
KONRÁDOVÁ. Po niekoľkých týž-
dňoch v úrade pre Bratislavské novi-
ny prezradila, aké sú jej hlavné ciele,
ale aj to, s čím sa sa zatiaľ stretla.  

~     ~     ~
Čo sledujete založením Rady hlavnej
architektky?
- Je to pracovný tím, ktorý zastrešuje
kompetencie magistrátu na tému inves-
tičné zámery, architektúra a urbaniz-
mus, územný plán a doprava. Cieľom
je umožniť investorom, architektom a
urbanistom diskutovať o investičných
zámeroch so zástupcami magistrátu od
ich počiatku a nájsť konsenzus medzi
predstavou investora, požiadavkami
územného plánu a záujmami hlavného
mesta. V lete sme absolvovali viacero
stretnutí a postupne sa vykryštalizovali
požiadavky, ako majú tieto diskusie
vyzerať a čo im má predchádzať. Pri-
zývam zástupcov mestských častí a
stretávam sa s veľmi pozitívnym ohla-
som. Podľa potreby budem prizývať aj
pamiatkarov a ďalších odborníkov.
Chcem, aby termíny a témy rady boli
zverejnené na stránkach mesta. V rade
sa budem zaoberať väčšími projektmi,
ktoré ovplyvňujú ráz mesta alebo mest-
skej časti. Témou v Rade hlavnej archi-
tektky však môžu byť aj menšie pro-
jekty, ktoré môžu byť kľúčovými v
tom priestore, kde sa plánujú, alebo sú
problematické... Cieľom jej činnosti by
mala byť transparentnosť vývoja pro-
jektu v diskusii na magistráte, informo-
vanosť investora a mestských častí.
Bude jednoznačnou bodkou nad doho-
dami investorov s úradníkmi magistrá-
tu, ktoré neboli protokolované, alebo
sa nezhodovali so záujmami mesta a
často ani s územným plánom. 
O koho a o čo sa budete pri presa-
dzovaní svojich zámerov opierať?
Kde vidíte prípadne najväčšie pre-
kážky?
- V úrade som krátko a situácia sa pre
mňa pomaly kryštalizuje. Už teraz
nachádzam podnety na zlepšenia našej
práce pri vydávaní záväzných stano-
vísk mesta, vidím, že proces sa dá

urýchliť. Žiada si to však aj spoluprácu
s mestskými časťami - ich stavebnými
úradmi a spoluprácu s investormi a ich
architektmi. Naším spoločným cieľom
by malo byť zjednodušenie administra-
tívy, transparentné a rýchle povoľova-
cie procesy. Treba začať diskusiu o
kompetencii mesta a mestských častí
tak, aby sme mesto budovali ako jeden
celok v prospech každého jeho obyva-
teľa. Pri presadzovaní zámerov sa
budem v prvom rade opierať o vedenie
mesta a poslanecký zbor. Aby som pri-
pravovala argumenty nielen verbálne,
ale aj vizuálne, na to potrebujem tím
spolupracovníkov, ktorý si postupne
budujem. 
Kde chcete začať, čo je pre vás z
hľadiska urbanistického a architek-
tonického fungovania mesta najdôle-
žitejšie?
- Za najdôležitejšie považujem odbor-
nú diskusiu o vízii a prioritách mesta,
prizvanie zahraničných odborníkov
na výmenu skúseností a do diskusií o
tvorbe mesta zapojiť nielen odbornú,
ale aj laickú verejnosť. Z týchto
workshopov by malo vyplynúť vypí-
sanie verejných urbanistických súťa-
ží. Mesto môže dobre fungovať len
vtedy, keď investičné zámery jedno-
tlivcov a skupín budú v súlade so
záujmami mesta a jeho obyvateľov.
Preto je dôležitá vízia rozvoja mesta
na jednej strane a definícia priorit-
ných projektov mesta na kratšie
obdobie na druhej strane.
Čo najnovšie pripravujete?
- Najnovšie? U mňa je všetko nové...

Jedno z najdôležitejších bude na jeseň
stretnutie hlavných architektov najväč-
ších slovenských miest, na ktoré pri-
pravujem pracovné témy, ktoré nás
spájajú. Napríklad zmena stavebného
zákona a metodika tvorby územnoplá-
novacej dokumentácie, ochrana život-
ného prostredia a zapojenie sloven-
ských miest a obcí do európskeho pro-
gramu Smart City, čo znamená rozvoj
inteligentného ekologického mesta so
všetkým, čo k tomu patrí - od hospodá-
renia s energiou cez dopravné systémy,
trvalo udržateľné územné plánovanie
až po verejné priestory, architektúru a
stavebníctvo.
A projekty priamo v meste? 
- Čo sa ich týka, absolvovala som už
množstvo stretnutí s rôznymi ľuďmi,
nielen s investormi a s architektmi.
Jeden z nich mi povedal, že keď ľudia
pochopia, že dvere magistrátu sa
naozaj otvorili a procesy sú transpa-
rentné, budem prekvapená, koľko
pozitívnych iniciatív a projektov v Bra-
tislave existuje. Po troch mesiacoch sa
musím priznať, že sa naozaj nestačím
diviť a môj pohľad do budúcnosti je
napriek kauzám z minulosti optimistic-
ký. Pripravujem prioritné projekty a
témy, ktorým sa budem v budúcnosti
venovať. Mali by reprezentovať naj-
akútnejšie požiadavky mesta a Brati-
slavčanom v dohľadnom čase ukázať,
že aj zanedbané mesto okolo nových
investičných celkov môže byť mestom
príjemným pre život. 
Ktoré pozitíva a negatíva vás
postretli s nástupom do funkcie? 
- Pozitívom je prístup primátora, v kto-
rom, ako aj v celom jeho tíme, vidím
oporu mojej práce. Negatívom je celko-
vý spôsob práce, ktorý na magistráte
minulé roky vládol, spôsob komuniká-
cie s investormi a verejnosťou, zaužíva-
né chápanie komunikačných, povoľo-
vacích a schvaľovacích procesov atď.,
výsledky čoho ma dnes zamestnávajú
oveľa viac, ako som čakala. Preto hľa-
dám cesty, ako procesy zjednodušiť,
urýchliť, ale zároveň aj skvalitniť. 

Zhováral sa Robert Lattacher
FOTO - SITA

PETRONELL - CARNUNTUM
BAD DEUTSCH - ALTENBURG

HAINBURG A.D. DONAU

www.dolnorakuska-vystava.sk

Ingrid Konrádová: Dôležitá je odborná

diskusia o víziách a prioritách mesta 

Na Čulenovej

má vyrásť nová

vysoká budova
STARÉ MESTO
Nová administratívna budova má
onedlho vyrásť na Čulenovej ulici.
Dvadsaťosemposchodový vežiak
vznikne v rámci prvej fázy výstavby
nového mestského centra v blízkosti
historického jadra. 
Budúci areál bude medzi ulicami Čule-
nova, Landererova, Továrenská a Bot-
tova, resp. Chalupkova. Ráta sa tam s
administratívnymi priestormi, reštaurá-
ciou, hromadnými garážami, povrcho-
vým parkoviskom... Investorom je spo-
ločnosť Centrade.  Ide o lokalitu areálu
bývalej Bratislavskej teplárenskej spo-
ločnosti (BAT) a susedí s historickou
budovou BAT od architekta Dušana
Jurkoviča. Investor predpokladá začia-
tok výstavby v septembri budúceho
roku a predpokladaným termínom
ukončenia je február 2014.
V súčasnosti je na budúcom stavenisku
opustený a zväčša zbúraný areál býva-
lej teplárenskej spoločnosti obklopený
technickými budovami Západosloven-
skej energetiky a Elektrovodu. V strede
budúceho komplexu je zachovaná kul-
túrna pamiatka v podobe murovanej
teplárne z obdobia pred druhou sveto-
vou vojnou. 
V jej bezprostrednom okolí má v
budúcnosti vyrásť komplex s rezi-
denčným bývaním, obchodmi, kance-
láriami a službami. Nemá chýbať kul-
túra v podobe napr. galérie či múzea,
ale aj nový mestský park. Ten má
umožniť voľný priechod územím a
prístup k objektom. Znovu oživená
historická tepláreň sa má stať magne-
tom pre kultúrny a spoločenský život
a vyhľadávanou mestskou lokalitou.
Zelené strechy pavilónov majú zámer
zladiť sadové úpravy medzi vežami s
mestským parkom.
Prvá veža bude stáť neďaleko križova-
tiek ulíc Čulenova a Landererova. V
dvojpodlažných garážach je navrhnu-
tých 450 až 500 parkovacích miest. Na
povrchovom parkovisku severne od
veže má byť 300 až 350 miest. Celko-
vé náklady na stavbu sa odhadujú na
66,2 milióna eur. (rob)
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Uprostred Mickiewiczovej ulice - na
križovatke s Ulicou 29. augusta,
bola donedávna arabská reštaurá-
cia Sultán. Už viac ako dva mesiace
je tam však Reštaurácia a piváreň
U GAZDU s domácou českou, slo-
venskou, maďarskou a rakúskou
kuchyňou.
Interiér na naše prekvapenie neprešiel
výraznejšou úpravou a U gazdu to stále
vyzerá skôr ako v kaviarni ako v pivár-
ni. Biele kožené kresielka, zelenkavo-
hnedé steny a na nich okrem televíznej
obrazovky visia drevené dekorácie
plzenského pivovaru. Okrem nefajčiar-
skej časti s barom je U gazdu aj priestor
pre fajčiarov - pripomína skôr stan hľa-
daného lýbijského plukovníka, zrejme
ďalší relikt z čias, keď sa tu schádzali
priatelia arabskej kuchyne a vodnej
fajky. Kým v nefajčiarskej časti stoly a
stoličky vytvárajú dojem jedálenskej
časti, tá fajčiarska je vyložene kavia-
renska - prútené kresielka a sklenené
stolíky. Ani starý chomút na stene niko-
ho nepresvedčí, že to je tu U gazdu.
Jedálny lístok je tu pomerne skromný -
tri polievky, nejaké predjedlá a jedlá k
pivu, trinásť hlavných jedál na objed-
návku, dva šaláty, dva dezerty a denné
menu (polievka, 3 hlavné jedlá, dezert).

Neochutnali sme domáci nakladaný
encián (3,29 €), ani utopencov U gazdu
(1 €) - vraj neboli dobre odležaní. Tak
sme skúsili Syrový tanier (4,30 €), ktorý
tvoril kúsky parenice, olomoucké syreč-
ky, údené syrové korbáčiky, a encián.
Celé to bolo posypané akousi zmesou
korenia a soli - k pivu celkom dobré.
Sklamaním pre nás boli polievky.
Najmä slepačí vývar (1,20 €) bol veľmi
slabučký - nielenže tam nebol ani kúsok
mäsa, nebola tam ani jeho chuť. Varená
mrkva a rezance to zachrániť nemohli.
Moravskú cesnačku s tradičnými olo-
mouckými syrmi, s chrumkavou opeče-
nou klobásou a krutónmi (2,20 €) nám
naservírovali v smaltovanom kotlíku
zavesenom na šibeničke bez taniera, do
ktorého sme si mohli postupne z poliev-
ky naberať. Tento spôsob stolovania sa
nám nezdá veľmi šťastný, určite by sme
dali prednosť obyčajnému tanieru. Ces-
načka bola z pravého cesnaku, nechýba-
li olomoucké syrečky, jedno nadrobno
pokrájané koliesko klobásky však bolo
nedôstojné. Polievka dňa - v našom prí-
pade Zeleninová polievka, bola prekva-
pujúco primastná.

Z hlavných jedál sme si dali Jelení
chrbát dusený na červenom víne, podá-
vaný s kelovým prívarkom a s krehkou
opraženou slaninou (13,99 €). Bolo to
vynikajúce, akurát, že jelenie rezy sa v
hlbokom tanieri nepohodlne krájajú. Po-
kiaľ to chcú takto servírovať, odpo-
rúčame mäso upraviť na menšie kúsky.
Veľmi dobrá bola aj Bravčová panenka
zahalená do chrumkavej slaniny s bryn-
dzovými haluškami a s viedenskou
cibuľkou (7,99 €), akurát halušky boli
trochu vlažné.
Šťavnatý kurací steak s lahodnou víno-
vou omáčkou s hlivou, podávaný s čer-
stvým špenátom a batatovým pyré,
zapečeným s oštiepkom (8,99 €) by bol
chutný, len omáčka bola príliš slaná.
Vyprážaný encián s hranolkami a tatár-
skou omáčkou v rámci obedového me-
nu za 3,95 € bol vynikajúci.
Celkovo sme od gazdu odchádzali so
zmiešanými pocitmi. Svoje urobil kon-
flikt charakteru podniku s interiérom,
plzenské a nemecké kvasinkové pivo tu
však čapujú výborné.
Naše hodnotenie:���

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

Namiesto Sultána je piváreň U gazdu 

Najviac škrtia poctivých a pracujúcich
Niekedy mám pocit, že nie každý
druhý týždeň, ale každý druhý deň
musím písať do našich novín. Niežeby
ma nebavilo samotné písanie, ale
hnevá ma, že chtiac-nechtiac  skĺza-
vam do negativizmu.
Médiám vyčítam, že prinášajú len sprá-
vy o vraždách, zločinoch a svinstvách:
Sebakriticky uznávam, že aj ja sa tomu
začínam podobať. Uznajte však, naša
politická scéna nevzbudzuje veľa opti-
mizmu. Niekedy si myslím, že v každej
dedinskej krčme je sústredeného viac
rozumu, než v našom dobre platenom
parlamente či vo vláde. Šľak ma ide tra-
fiť pri nepretržite skloňovanom  slogane
o uťahovaní opaskov a šetrení. Po šetre-
ní niet pritom ani stopy! Škrtíme akurát
tých, ktorí poctivo pracujú a platia dane
a odvody. 
Akoby sa naša verchuška bála superbo-
hatých oligarchov a organizácii. Príklad?
Máme celkom pekný počet miliardárov
a milionárov, ktorí doslova nevedia, čo s
peniazmi. Priznám, neviem si ani pred-
staviť, čo by som robila s pravidelnými

mesačnými príjmami niekoľko tisíc eur.
Veď to sa bez následkov nedá prežrať
ani preslopať. Aj posteľ a záchod
môžem využiť iba jeden a zadok si naraz
povozím iba v jednom „superfáre“. 
Ako dlhoročná členka občianskeho
združenia pritom viem, že práve naši
superboháči nedajú na obyčajné činnos-
ti ani groš. Veľké okázalé sponzorstvo -
to áno, ale musia tam byť kamery a roj
redaktorov, ktorí o ich daroch napíšu
ódy. Na Slovensku sa ešte akosi neudo-
mácnilo šľachetné zmýšľanie, aké preja-
vujú boháči v USA, vo Francúzsku a
inde, ktorí vyzývajú vlády, aby im zvýši-
li dane, pretože z daní sa dostane každé-
mu, kto to potrebuje. 
Žiaľ, u nás sa dane a odvody stali iba
záťažou pre tzv. strednú vrstvu a umož-
ňujú šafárenie napríklad aj v štátnej sprá-
ve a predovšetkým v štátnych podni-
koch. Nikdy nepochopím, ako môžu
napríklad riaditelia stratových organizá-

cii dostávať každoročne vysoké odme-
ny... A je mi ťažké uveriť, že zadlžené a
večne plačúce železnice potrebujú ako
prioritu nové uniformy pre armádu
železničiarov. Pokiaľ som postrehla, ani
samotní železničiari nevolajú práve po
nových uniformách! Mohla by som
pokračovať v príkladoch - škoda však
„papiera” na konštatovanie vecí, ktoré
pozná minimálne každý druhý občan
nášho štátu. Najväčšou záhadou pre mňa
je skutočnosť, prečo naša súčasná
(ešte)koalícia takou arogantnou intenzi-
tou a rýchlosťou pripravuje pôdu pre
návrat vlády Smeru. Žeby boli už dopre-
du dohodnutí o spolupráci? 
Akože teraz ožobračujeme, aby tí po nás
mohli uvoľniť opasky? Môj múdry otec
tvrdil, že plán na vyvražďovanie židov
sa iba vymkol z rúk. Pôvodne sa vraj mal
zlikvidovať len tzv. židovský proletariát,
ktorý začal príliš solidarizovať s ostatný-
mi chudákmi a tak prekážal bohatým.
Neviem to posúdiť, ale otec bol naozaj
múdry človek! Tak mi, prosím, odpusť-
te. Marta Černá, Fórum čitateľa

Krčace trápia 

divé svine, 

ale najmä zlodeji
LIST ČITATEĽA
Som jednou z majiteľok záhrad na
Krčacoch Bratislava, kataster Dúb-
ravka aj Karlova Ves. Už v zime
sme na idbor životného prostredia
v Dúbravke dva razy nahlásili, že
po našich pozemkoch sa každoden-
ne pohybujú a ničia ploty a záhra-
dy diviaky. 
Záhrady a chodníky v nich máme ako
po hlbokej orbe. Opravený plot je na
druhý deň potrhaný znova. O našom
strachu pohybovať sa tu ani nehovorím.
Ani ľudia, ktorí chodili pravidelne po
záhradnej ceste venčiť psov, keď videli
diviačie stopy, tam radšej nechodia. 
Začiatkom zimy sa  objavila  jedna
divá sviňa, potom sused našiel v
záhrade cez deň vyrývať kvetinové
cibuľky štyri. Po období rozmnožo-
vania pozorujeme v záhradách „kŕd-
lik“ s 27 kusmi. Väčšinou na noc cho-
dia do záhrad a ráno sa zase vracajú
do lesa. Nie je však výnimkou vidieť
prechádzať cez naše záhrady prasnicu
s mláďatami aj cez deň. 
Miesta ich „hlbokej orby“ vidieť i
doslova pár metrov od komunikácie s
električkovou traťou.  Keď im necháte
ešte jedno obdobie  na rozmnožovanie,
bude ich toľko, že im už ani celé Krča-
ce nebudú stačiť a vyberú sa do
Dúbravky a do Karlovej Vsi. Na obžra-
né záhrady srnkami sme si už zvykli.
Z krásne obrobených záhrad a viníc
zostávajú len zarastené húštiny so
zničenými chatkami. Už je nás len pár
skalných, ktorí sa nedali odradiť a,
hoci s malou dušou, do záhrad stále
chodíme.
Čo je však možno ešte oveľa horšie,
chodia sem aj dvojnohé „prasce“, ktoré
nám na Krčacoch riadne strpčujú život.
Nie sú to len bezdomovci. Vlámu sa do
chatiek a okrem toho, že ich vykrádajú,
ničia, tak ich ešte aj zašpinia. A ak ich
tam objaví majiteľ, ešte sa mu aj riad-
ne povyhrážajú. V poslednom čase
pomaly niet týždňa, kedy by neboli
„navštívené“ viaceré chatky. 
Kradnú ovocie i zeleninu, prednedáv-
nom, cez obed „motorizovaná trojčlen-
ná jednotka“ s bratislavskou ešpézet-
kou vykrádala susedovi zo šopy vyše
150 metrov pletiva na plot. A po prí-
chode ďalšej takejto skupiny, tentoraz s
malackou ešpézetkou a prívesným
vozíkom, bola čerstvo odpílená celá
kovová brána. Bežne sa stáva, že maji-
telia sú okradnutí aj vtedy, keď sa
zdržujú priamo v záhrade. 
Situácia sa nenormálne zhoršuje, aj
napriek častému vyšetrovaniu  kráde-
ží políciou a občasnom prejdení neja-
kého auta s policajnou hliadkou po
záhradnej ceste. Z krásne obrobených
vinohradov a záhrad na Krčacoch sa
stávajú zarastené húštiny a smetiská
so zničenými plotmi a chatkami.
Dokedy sa budú mať dobre na Slo-
vensku zlodeji a nie slušní a pracovi-
tí ľudia, ktorí chcú mať len úžitok a
radosť zo svojej práce?

Milada Ondrejková, Bratislava

Čudní počtári 

dopravného 

podniku 
LIST ČITATEĽA
Od 1. augusta 2011 stojí 15-minútový
lístok v Bratislave 70 centov. Pre lep-
šiu predstavu: v starých korunách
stoja každé 2 minúty 15-minútovej
jazdy aj so státím na medzizastávkach
približne 3 koruny.
Toľko, čo od 1. augusta stojí 15-minúto-
vý lístok na mestskú dopravu, stál ešte
deň predtým 60-minútový lístok; počas
víkendu dokonca 90-minútový. Čo sú to
za počty a logiku, ak za 60 minút jazdy
cestujúci po novom zaplatí 90 centov a
za štvornásobne kratšiu jazdu skoro tú
istú cenu? Platí takáto vyváženosť v
dopravnom podniku aj pri odmeňovaní
zamestnancov bez ohľadu na to, či pra-
cujú na plný úväzok alebo štvrtinový?
Je pochopiteľné, že čím kratšia jazda,
alebo menej kupovaného produktu, tým
je cena väčšia v porovnaní s kúpou vo
väčšom rozsahu. A tak je to aj správne.
No to, čo predviedol dopravný podnik
hlavného mesta, je teda riadny nepomer
sledujúci jediný cieľ: čo najviac ošklbá-
vať aj tých, čo mestskú dopravu využijú
čo i len na jednu-dve zastávky. Veď si
len vezmite, že napr. cesta rýchlikom z
Bratislavy do Pezinka stojí 80 centov.
Nuž len treba dúfať že železničiari sa
neinšpirujú bratislavským dopravným
podnikom a cenu lístka z Bratislavy do
Piešťan neupravia na 77 percent z ceny
lístka Bratislava - Košice, aj keď ide o
približne štvrtinovú vzdialenosť. 
Obrátil sa na mňa jeden bývalý revízor,
že 50-centový (dnes 70-centový) lístok
do 15 minút sa mnohým nevypláca
kupovať, a preto radšej buď chodia peši,
ak majú čas, alebo ak majú auto, využi-
jú radšej auto, lebo cenovo to vychádza
približne rovnako na takú krátku vzdia-
lenosť, alebo mnohí riskujú čiernu jazdu,
keďže ide o premrštenú cenu 15-minúto-
vého lístka. Takto prichádza dopravný
podnik o väčší príjem ako v prípade, ke-
by hoci aj o polovicu zľavil 15-minúto-
vý lístok a zároveň zaviedol aj 40-minú-
tový lístok, v cene bývalého 60-minúto-
vého, a cenu dnešného hodinového by
stanovil na jedno euro. Zrejme najväčšie
percento podielu jázd sa pohybuje od 30
do 40 minút. Nič z toho sa však nezo-
hľadňuje, na nič sa neprihliada. 
Okrem toho aj cena 24-hodinového líst-
ka 4,50 eura je očividne prehnaná. Vo
svete sa zvykne určovať cena 24-hodi-
nového lístka ako 3- až 4-násobok jed-
norazového, čo by zodpovedalo cene
2,70 - 3,60 eur (napríklad Viedeň: 1,80
eur jednorazový, 5,70 eur 24-hodinový,
čo je približne 3,2-násobok). Ak si
pozriete tarifu DPB, dosť komicky vyze-
rajú takzvané „kombinované lístky”.
Napríklad 1 dospelý + 2 deti do 15 rokov
za 1,70 eura. Bez kombinovaného lístka
by to vyšlo na 0,90 + 0,45 + 0,45 = 1,80
eur. Neuveriteľná úspora 10 centov! 
Diera v rozpočte mesta je veľká, ale nie
je správne, ak sa chce plátať aj takýmto
zvláštnym spôsobom, kde „viac“, najmä
v prípade premrštených cien 15-minúto-
vých lístkov, nemusí vôbec znamenať
prínos do mestskej kasy, a kde tí, čo
cestujú krátke vzdialenosti, teda do 15
minút, majú prispievať na tých, čo cestu-
jú hodinu. Okrem toho nesvedčí to ani v
prospech vážnosti snahy mestských
predstaviteľov zvyšovať podiel verejnej
dopravy a obmedzovať automobilovú v
prepchanej Bratislave.   

Marcel Burkert, Bratislava

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

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

PREDÁTE V AUKCII

ZZbboorroovvéé  ssppiieevvaanniiee  pprree
ddoossppeellýýcchh  aammaattéérroovv

ii  zzaaččiiaattooččnnííkkoovv
Vstúpiť do 1.ročníka

je možné každý pondelok
do konca septembra 2011
oodd  11773300 ddoo  11990000 hh 55  €€//hh
SSppiieevvaammee  vv  SSúúkkrr..  ZZŠŠ  wwaallddoorrffsskkeejj

VViihhoorrllaattsskkáá  1100,,  BBrraattiissllaavvaa
Spievaním človek oslobodzuje svoje

tvorivé sily pre seba i svet.
lubica.knezovicova@gmail.com

hlasový pedagóg

• deti, mládež i dospelí 
• slovenskí a zahraniční lektori
• príprava na medzinárodné skúšky, certifikáty a maturitu
• vyskúšaj bezplatný online jazykový test a uplatni zľavu

pri zápise

ZÁPIS A INFO:
Akadémia vzdelávania
Gorkého 10, 815 17  Bratislava
02 544 100 25,  0905 624 556, 0902 930 242
info01@aveducation.sk, info02@aveducation.sk

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!

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

JJAAZZYYKKOOVVÉÉ  KKUURRZZYY
Zápis prebieha!

Posledné miesta!

viac na www.aveducation.sk
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Postavia nový dom v rámci Petržalka

City, bude pri Chorvátskom ramene
PETRŽALKA
V rámci projektu Petržalka City sa
začalo s výstavbou vežiaka v okolí
ulíc Hálova a Rusovská pri Chorvát-
skom ramene. Tejto časti sa projekt
výstavby nosného systému mestskej
hromadnej dopravy netýka.
Petržalka City má stavebné povolenie
na dvanásťposchodový polyfunkčný
bytový dom. Má v ňom byť 105 bytov,
177 podzemných parkovacích miest a
plynotesný CO kryt. Stavebné povole-
nie na túto časť stavebného komplexu
Petržalka City vydalo ešte minulý rok
v októbri bývalé vedenie mestskej
časti. Podľa  povolenia by stavbu poly-

funkčného bytového domu mali
dokončiť najneskôr do 31. decembra
2014, no investor by chcel kolaudovať
už v polovici roka 2013. Náklady na
tento polyfunkčný komplex sa odhadu-
jú na 60 miliónov eur.
Spoločnosť Petržalka City chce stavať
v druhej etape aj na území lokality,
ktorá je zatiaľ prednostne určená na
výstavbu nosného systému mestskej
hromadnej dopravy a trasa vedie aj
popri Chorvátskom ramene. Projekt
Petržalka City je rozdelený na lokalitu
A, B a C. Lokalita A je v okolí ulíc
Hálova, Rusovská, v druhej etape tam
pribudne ešte hotel a apartmány, multi-

funkčná hala s možnosťou využívania
aj na kultúru, športové centrum, parko-
visko a veľký park.  
Územné rozhodnutie na lokalitu B a C
spoločnosť ešte nemá, čaká sa na defi-
nitívne riešenie nosného systému
mestskej hromadnej dopravy v Petr-
žalke. Tieto lokality sú pri Chorvát-
skom ramene, úsek popri Chorvát-
skom ramene medzi Rusovskou a
Romanovou cestou a majú tvoriť cen-
trum mestskej časti Petržalky.
Navrhované multifunkčné centrum
má vytvoriť mestský bulvár, obchod-
né pasáže a námestia, ale aj nábrežnú
promenádu. (rob, brn)

Policajti Nového 

Mesta už sídlia

na Vajnorskej 
NOVÉ MESTO
Od 9. septembra 2011 sa zmenilo
sídlo Obvodného oddelenia PZ Nové
Mesto- východ. 
Zo Šuňavcovej ulice ho presťahovali
do budovy Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave III na
Vajnorskú ulicu 25. Do priestorov
obvodného oddelenia sa vchádza z
Tehelnej ulice. (brn)

Mladí architekti

chcú riešiť 

bývalé sklady
BRATISLAVA
Bývalej administratívnej a sklado-
vej zóne v priemyselnej lokalite
Vlčie hrdlo chcú dať študenti
architektúry STU novú architekto-
nickú podobu. Zatiaľ je to v podo-
be návrhov v súťaži vyhlásenej na
tému BROWNFIELDS SLOV-
NAFT.
Nedávne odsunutie hranice závodu
otvorilo možnosti na nové využitie
atraktívneho priestoru bývalých hál,
skladových a administratívnych prie-
storov. Množstvo nápadov sa týkalo
napríklad od funkcie bývania cez pre-
trvávajúce kultúrno-športové funkcie
až po zmiešané polyfunkčné riešenia.
Podľa jedného z členov súťažnej
poroty Štefana Šlachtu boli zaujíma-
vé aj návrhy na konverziu vybraných
hál. 
Zo skladu plynových fliaš by mohla
byť napríklad materská škola, z inej
haly napríklad kongresové centrum
alebo galéria, obchodné centrum, tržni-
ca či múzeum automobilov - veterá-
nov. Podľa profesora Šlachtu, účasť
hlavnej architektky mesta v porote
súťaže je zárukou, že mesto túto inicia-
tívu v budúcnosti zužitkuje, „pretože
potenciál územia je bezpochyby veľmi
veľký“, uviedol Š. Šlachta. 
Porota súťaže zasadala 24. augusta,
vyhlásenie výsledkov súťaže bude na
vernisáži výstavy súťažných návrhov v
Galérii architektúry Spolku architektov
Slovenska 20. septembra. Výstavu
BROWNFIELDS SLOVNAFT 2011
sprístupnia od 20. do 30. septembra
2011. (rob)

O Račianskom

mýte rozhodnú

samotní občania
NOVÉ MESTO
Diskusia o budúcej podobe parku na
Račianskom mýte pokračuje. Novo-
mestská samospráva hovorila napo-
sledy s obyvateľmi v sobotu 10. sep-
tembra priamo na mieste budúcich
zmien.
Iniciatíva nadväzuje na minuloročné
stretnutie s občanmi, ktoré zorganizo-
val starosta Nového Mesta Rudolf
Kusý ešte ako miestny poslanec. „Park
na Račianskom mýte je mojou srdco-
vou záležitosťou. Jeho dnešná podoba
je pre mňa i pre obyvateľov, ktorí ho
pravidelne navštevujú, neprijateľná.
Preto sme sa rozhodli ísť do projektu
revitalizácie parku,“ povedal starosta.
Počas minulého roku miestna samo-
správa zozbierala návrhy od občanov a
na ich základe vznikli architektonické
štúdie. Pripravili ich študenti Fakulty
architektúry Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave vedení architektom
Mariánom Malovaným. Výsledkom je
dvanásť návrhov, z ktorých vyberú
šesť a predstavia ich verejnosti. Nie-
ktoré z odvážnejších návrhov hovoria
napríklad o možnosti hrať v parku
minigolf, prípadne postaviť tam
vyhliadkovú vežu. Obyvatelia z okolia
Račianskeho mýta už dávnejšie inicio-
vali petíciu za revitalizáciu tamojšieho
parku. Žiadali v nej samosprávu, aby v
spolupráci s verejnosťou obnovila za-
nedbaný park na Račianskom mýte. V
roku 2010 vtedajší poslanec miestneho
zastupiteľstva R. Kusý odhadol, že
revitalizácia by mohla stáť asi jeden
milión eur. (brn, rob)

Na hodoch

v Dúbravke 

otvoria múzeum
DÚBRAVKA
Na tohtoročných Dúbravských hodoch
v dňoch 23 až 25. septembra bude
otvorené Dúbravské múzeum, čím sa
začne trojdňový program hodov. Chý-
bať nebude sobotňajší slávnostný
hodový sprievod.
Po otvorení múzea v piatok 23. sep-
tembra o pätnástej na Ulici Pod záhra-
dami bude najbohatší program sústre-
dený na sobotu 24. septembra. Zaujať
môže súťaž vo varení guláša či tradič-
ná hasičská súťaž o pohár starostu.
Bohatý kultúrny program bude pokra-
čovať najmä po otvorení hodov o pol
tretej popoludní a pokračovať bude do
23. hodiny.
V nedeľu si prídu na svoje aj športovci
na tenisovom turnaji i v šachových par-
tiách. Kultúrny program sa začne o
štrnástej hodine, predtým o jedenástej
bude slávnostná svätá omša. Tento rok
bude k dispozícii turistický vláčik,
ktorý bude zadarmo voziť záujemcov
na trase Dom kultúry Dúbravka -
Žatevná ulica. Dúbravská samospráva
sľubuje veľa dobrého jedla, pitia a
zábavy. (rob)

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

Potrebujete trezor?

Podmanický PORTOPARKET 
PARKETY - POKLÁDKA, BRÚSENIE,
LAKOVANIE, MONTÁŽ, REKONŠTRUKCIE

MALIARSKE a MURÁRSKE PRÁCE
BYTOVÝ SERVIS - UPRATOVANIE

KONTAKT: 0903 282 936
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DÚBRAVKA
NA ULICI ĽUDOVÍTA FULLU
neznámy ozbrojený páchateľ prepadol
pobočku banky. Ráno vošiel do banky a
žiadal finančnú hotovosť. Z pobočky si
v igelitovej taške odniesol 15 000 eur.
Okrem pracovníkov sa v priestoroch
nachádzal  jeden klient, nikto  z prítom-
ných sa nezranil. Páchateľ ušiel na
dosiaľ neznáme miesto.

STARÉ MESTO
NA BLUMENTÁLSKEJ ULICI
vošiel do jedného z bytov 38-ročný
muž. Vpustila ho 90-ročná žena, kto-
rej sa predstavil ako zamestnanec
spoločnosti spisujúcej elektrospotre-
biče. Muž v byte starenku fyzicky
napadol a odcudzil jej prsteň zo žlté-
ho kovu, ktorý mala na ruke. Z bytu
síce ušiel, ale hneď pred vchodom
domu skončil v rukách polície. 
NA KARPATSKEJ ULICI 15-ročný
chlapec spolu s dvoma dievčatami vo
veku  17 a 13 rokov využili chvíľkovú
neprítomnosť nočnej služby, zobrali
kľúč z miestnosti pre personál a z kan-
celárie sociálnej pracovníčky krízového
centra odcudzili dva mobilné telefóny,
obálku so 150 eurami, hraciu konzolu a
rôznu telovú kozmetiku. Krádežou spô-
sobili škodu 315 eur.   
NA ŽILINSKEJ ULICI sa pustili
dvaja neznámi páchatelia do 40-ročné-
ho muža z Bratislavy. Začali ho biť,
zhodili ho na zem, kde ho kopali do rôz-
nych častí tela. Zo zadného vrecka mu
navyše zobrali 230 eur.
NA HLAVNEJ STANICI neznámy
páchateľ ukradol kabelku, v ktorej bola
peňaženka s 250 eurami, mobilné tele-
fóny, osobné veci a bankomatové karty.
Páchateľ sa v ten istý deň pokúsil pro-
stredníctvom kariet o výber z bankoma-
tu. Žena z Brezna utrpela škodu 859 eur.
NA BLUMENTÁLSKEJ ULICI sa
neznámy páchateľ vlámal do Škody
Octavia. Rozbil okno kufravozidla a
ukradol tri kufríky s príklepovou vŕtač-
kou s príslušenstvom, akumulátorovú
uťahovačku s nabíjačkou, akumuláto-
rom a zásobníkom, ďalšiu akumulátoro-
vú uťahovačku s nabíjačkou a dva kusy
akumulátorov. Poškodenej spoločnosti
spôsobil krádežou škodu 1700 eur a
poškodením vozidla škodu 400 eur.
NA PALACKÉHO ULICI policajti
kontrolovali 36-ročného muža z Brati-
slavy. Počas prehliadky zistili, že muž
má pri sebe dve injekčné striekačky a
jednu kovovú lyžicu s obsahom nezná-
mej tekutej látky bielej farby. Keďže
bolo podozrenie, že ide o zakázanú
látku, veci zaistili a zaslali na krimina-
listickú expertízu.
NA ŽELEZNIČIARSKEJ ULICI
32-ročný muž z Bratislavy poškodil
vozidlo Opel Vectra. Vyskočil na prednú
kapotu auta a vytvoril na nej preliačinu
20x20 centimetrov. Spoločnosti vlast-
niacej vozidlo spôsobil škodu 600 eur. 
NA ULICI ZA SOKOLOVŇOU sa
neznámy páchateľ dostal k pootvorené-
mu vetraciemu kuchynskému oknu prí-
zemného bytu v približne trojmetrovej
výške a cez neho si otvoril vedľajšie
okno, cez ktoré vošiel do bytu. Z obý-
vačky odcudzil 600 eur.

RUŽINOV
MEDZI PRIEVOZSKOU A MIE-
ROVOU ULICOU prepadol neznámy
páchateľ 57-ročnú Bratislavčanku.
Násilím ju obral o retiazku zo žltého
kovu, čím jej spôsobil škodu približne
300 eur. Žena utrpela drobné poranenie
krku, ktoré si nevyžiadalo lekárske ošet-
renie. (mm, sb)

Volejbalu

pomohli najmä

vidiečania
Z dvora budovy YMCA sa šíril volej-
bal do všetkých častí Bratislavy,
najmä do škôl a na voľné plochy
rekreačných miest (pri vodách
nesmeli chýbať kovové žrde na
natiahnutie pomerne vzácnych sietí).
Súťaživý basketbal akoby v Bratisla-
ve túto inak populárnu športovú hru
odsúdil pre rekreantov. 
Azda aj preto prvý profesionálny funk-
cionár v ústredí riadenej telesnej výcho-
vy Jozef Kapusta sa v publikácii Športy
na Slovensku musel za hľadaním zdro-
jov výkonného volejbalu vybrať na
vidiek. Potom napísal: „Začiatky tohto
typického ľudového športu sa datujú do
príchodu akademického spolku YMCA
20. apríla 1919 do Žiliny.“ 
Keďže tento spolok mal sídlo vo vojen-
ských kasárňach, volejbalu holdovali
vojaci, ich súpermi sa stali študenti reál-
ky a postupne aj školáci v Čadci, Rajci,
Lietavskej Lúčke, Martine, vo Vrút-
kach, v Banskej Bystrici, Košiciach a
napokon aj v Bratislave. Žilinskí volej-
balisti, pochopiteľne, dobre obstáli na
Stredoškolských hrách v Prahe, dievča-
tá dokonca v roku 1932 získali titul!
V Bratislave sa vtedy so súťažným
volejbalom len začínalo, bolo to na roz-
hraní dvadsiatych a tridsiatych rokov
20. storočia. Pomohlo tomu začlenenie
volejbalu do spoločného Basketbalové-
ho a volejbalového zväzu. Prvým úspe-
chom sa stala účasť dvoch klubov
medzi siedmimi družstvami na
majstrovstvách ČSR v roku 1933 v
Košiciach. Domáci sa ako najlepší slo-
venský celok umiestili na 4. mieste a tím
YMCA Bratislava skončil piaty.
Bol to vlastne prvý športový úspech bra-
tislavského volejbalu, ktorý výkonnost-
ne rýchlo rástol vďaka dobre organizo-
vanej volejbalovej súťaži v rámci Stre-
doškolských hier. V roku 1930 turnaj
rozdelili dokonca na dve časti - jarnú a
jesennú. Medzitým vznikli družstvá v
Slovenskej banke, Národnej banke, Slo-
venskej poisťovni, v Slovenskom roz-
hlase a v závodoch Dynamitka, Stoll-
werck atď. To však na prekonanie domi-
nancie vidieckeho volejbalu v Žiline,
Banskej Bystrici a nakoniec v Akademi-
ku Prievidza nestačilo. 
V posledne menovanom centre sloven-
skej volejbalovej kvality vynikali najmä
hráči z rodiny Pasovských. Práve ich
príchod na štúdiá do bratislavskej uni-
verzity podporil výkonnosť predovšet-
kým ŠK Bratislava, VŠ Bratislava a
napokon aj vojenského tímu OAP. Bela-
sých volejbalistov výdatne posilnil aj
najlepší banskobystrický hráč Július
Psotka, inak výborný plavec a vodný
pólista (dostal sa aj do širšej nominácie
na olympiádu) a ako smečiar exceloval
slovenský rekordér v behu na 110 m
prekážok Szabó. 
Nečudo, že títo Novobratislavčania
pomohli vybojovať pre hlavné mesto
Slovenska niekoľko majstrovských titu-
lov. Volejbal sa tak pevne usadil medzi
vysokoškolákmi, spomedzi ktorých
vynikli nielen mnohí hráči a hráčky, ale
najmä odborne vysoko erudovaní tréne-
ri. Stačí spomenúť Jaromíra Perútku a
Miroslava Rovného...

Jozef Kšiňan, Igor Mráz
(Pokračovanie nabudúce)

Radnica nahradila domy richtárov
Na prelome 14. a 15. storočia sa samo-
správa v stredoeurópskych mestách
tak rozvinula, že radným pánom už
nestačilo schádzať sa v richtárovom
príbytku či kdesi v obecnej krčme.
Začali vznikať radnice. Radný dom,
po nemecky das Rathaus, stál obyčaj-
ne na centrálnom, všetkým prístup-
nom  dobre viditeľnom a prístupnom
mieste, najčastejšie priamo na trho-
visku alebo na jeho obvode. 
V niektorých mestách vybudovali pre
potreby radnice novostavbu, v iných
kúpili bohatší a architektúrou príťažlivý
meštiansky dom, a ten upravili. Radnica
musela mať predovšetkým najmenej
jednu rozsiahlejšiu sieň, kde mohla zasa-
dať mestská rada, kde sa mohli konať
súdne procesy. V radniciach bývali aj
sklady trhovníkov, dielne remeselníkov,
mlyny na konský pohon, niekedy min-
covňa, strážnica mestskej stráže, byt
kata, väzenie, archív, vo veži obydlie
mestského hlásnika, ktorý sa musel sta-
rať aj o mechanické hodiny (ak mesto
také malo). Až do konca 19. storočia si
bolo ťažko predstaviť mestskú radnicu
bez vlastnej  kaplnky. Viaceré stredove-
ké radničné kaplnky zanikli v období
reformácie. Niekde ich už potom v
objekte radnice neobnovili, niekde zria-
dili novú kaplnku na inom mieste. Tak to
bolo aj v Prešporku.
V roku 1439 sa v Uhorsku bojovalo. V
čase vojny utrpela aj prešporská radnica,
len pred pár rokmi adaptovaná z domu,
kúpeného od dedičov a veriteľov býva-
lého richtára. Počas nasledujúcej opravy
(1443) radnicu prestavali. Vtedy prekle-
nuli prejazd, ktorým vchádzali vozy z
trhoviska na dvor radnice. V priestore
nad ním postavili kaplnku. Tam mali
radní páni prosiť Pána Boha, aby im
vnukol správne rozhodnutia. 
Na steny pôvodne len s úzkymi oknami
a sviečkami osvetlenej kaplnky namaľo-
val dnes neznámy maliar cyklus scén
Kristovho utrpenia. Na steny oltárneho
výklenku namaľoval postavy dnes ťažko
identifikovateľných svätcov. Po sto ro-
koch existencie kaplnky prevládol v
meste, kde meštianstvo hovorilo výlučne
po nemecky, duch nemeckej reformácie.
Radní nepotrebovali kaplnku. Pred zasa-
daním sa mohli pomodliť aj priamo v
radnej sieni. Starú tmavú kaplnku teda v

roku 1577 zrušili. Oltárny výklenok
čiastočne zbúrali a zamurovali. Maľby
na severnej stene zatreli, južnú stenu dali
zbúrať. Z veľkej siene, ktorá s kaplnkou
na juhu susedila, ubrali asi 3 metre, dali
postaviť nový deliaci múr. Rozšírením
priestoru bývalej kaplnky vznikla nová
radná sieň skoro štvorcového pôdorysu.
Tam potom rozhodovali o osudoch
mesta až do druhej polovice 19. storočí. 
V priebehu 17. storočia zriadili novú
kaplnku vo východnom krídle radnice.
Tá už neslúžila len mestskej rade. Povin-
ne sa tam na omši zúčastňovali aj tres-
tanci prebývajúci v mestských žalároch.
Tie boli s kaplnkou priamo spojené, aby
aj tí v kladách a okovách mohli počuť
kňaza v kaplnke. Východné krídlo radni-
ce v roku 1910 zbúrali. Na starú kaplnku
sa časom zabudlo. Podľa nejasnej infor-
mácie v mestskej knihe účtov ju bádate-
lia v 19. storočí lokalizovali na iné mies-
to. 
V roku 1965 sa zistili na severnej stene

vo vtedajšej radnej sieni gotické násten-
né maľby. Pokračovanie výskumu vied-
lo k prekvapujúcim objavom, umožňu-
júcim rekonštrukciu oltárneho výklenku,
ktorý bol od 16. storočia zamurovaný.
Pri jeho zamurovaní použili stavebný
materiál zo zbúranej časti výklenku,
ktorý napomohol jeho presnú rekon-
štrukciu. V rekonštrukcii nebolo vtedy
možné pokračovať, hoci boli známe
pôvodné rozmery kaplnky aj jej pôvod-
ná výška. Až v roku 2009 sa ukázala
možnosť stredoveký priestor spoľahlivo
obnoviť. Obnovu podporil aj objav
miniatúry v modlitebnej knihe z prvej
polovice 15. storočia vo Viedni. Minia-
túra predstavuje pohľad do kaplnky,
ktorá sa len v malých detailoch líši od
tunajšej radničnej kaplnky. 
Stará radnica je od 60. rokov 19. storočia
sídlom Mestského múzea. To zhromaž-
ďuje historické predmety dokumentujú-
ce bohaté dejiny mesta. Obnovená
kaplnka je súčasťou expozície múzea a
súčasne jedným z jeho najvýznamnej-
ších exponátov. Štefan Holčík

FOTO - archív

Ak si práve teraz kúpite byt v
3nity LifeStyle Residence, získa-
te hypotéku s úročením 2 %, a to
až na 3 roky. Takúto výhodnú
ponuku nenájdete v žiadnom
inom  projekte. K finančným
benefitom možno zaradiť aj
zľavy na zariadenie domácnosti
či finančné služby, napr. pomoc
pri vybavovaní hypotéky.

Povedzme si však úprimne, nie
je to iba výhodné financovanie,
ktoré je pre vás rozhodujúce pri
kúpe bytu. Projekt vás musí „chytiť
za srdce“ a presvedčiť aj o iných
výhodách. Nespornou prednosťou
projektu na Plynárenskej ulici v
Bratislave je aj jeho bezproblémo-
vá dopravná dostupnosť a bezkon-
kurenčná občianska vybavenosť.
Projekt ponúka dostatok parkova-
cích miest v krytej podzemnej
garáži a množstvo prevádzok,
napr. promenádu kaviarní, super-
market, centrum zdravotnej staro-
stlivosti či Detský svet, ktorý je
jedinou prevádzkou svojho druhu
na Slovensku.

Na Slovensku je takýto koncept
jedinečný a predstavuje skutočné
moderné mestské bývanie. Rezi-
dencia ako jediná v hlavnom
meste ponúka 25-metrový plavec-
ký bazén, ktorý si vďaka „župano-
vému koridoru“, určeného len pre
rezidentov, budú môcť obyvatelia

dopriať, kedykoľvek sa im zachce.
Veľkorysé wellness centrum pote-
ší procedúrami na báze minerálov
z Mŕtveho mora. To však vôbec
nie je všetko. Presvedčte sa o
všetkých dôvodoch bývania v
3nity LifeStyle Residence na
www.3nity.sk.

Bývanie s 2% hypotékou získate jedine v 3nity

Ilustračná vizualizácia - VARA Group
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Bezdomovci pri Janíkovom dvore robia

starosti, nikto im nevenuje pozornosť
PETRŽALKA
Bezdomovci a neprispôsobiví obyva-
telia mesta robia problémy vo viace-
rých častiach mesta. Situáciu je zlá aj
v Petržalke, konkrétne v lokalite Janí-
kov dvor. 
Na vytváranie kolón bezdomovcov v
tejto časti upozornil čitateľ Rastislav
Gemerský. Napísal, že príroda je tu
čoraz viac devastovaná a znečisťovaná
rôznymi odpadkami. V okolí navyše
hrozí väčšia kriminalita a rôzna trestná
činnosť. Bezdomovci si tam podľa neho
denne zakladajú ohníky kvôli vareniu. 
„Niekoľkokrát už museli zasahovať
hasiči, naposledy tam horelo pod via-

duktom,“ uviedol Rastislav Gemerský.
Ako dodal, kolónie tam existujú už
druhý rok a zodpovední vraj nemajú
záujem a schopnosť to vyriešiť. 
Mestská polícia nevedie evidenciu poč-
tov ľudí bez domova v hlavnom meste.
V prípadoch, že sa dopúšťajú priestup-
kov, sú riešení tak ako každý iný v zmys-
le priestupkového zákona.  Z miestneho
petržalského úradu okrem iného uviedli,
že úlohou mestskej časti je snažiť sa
pomáhať bezdomovcom pri ich zaraďo-
vaní sa späť do života, ale aj monitoro-
vať ich situáciu a, samozrejme, dbať o
to, aby svojím konaním nespôsobovali
prílišné znečisťovanie okolia. „Poskytu-

jeme im poradenstvo, ponúkame im
pomoc, či už možnosť ubytovania v noc-
ľahárni alebo v rôznych ubytovniach.
Pravidelne niekoľkokrát do roka ich
monitorujeme,“ uvádza miestny úrad.
Detekcia podľa neho prebieha počas
roka raz za tri mesiace a v zimnom
období každý mesiac. 
„Zisťujeme ich zdravotný stav, informu-
jeme, kde v Bratislave majú možnosť
prespať, najesť sa, či osprchovať, kde
môžu získať šatstvo,“ uviedla miestna
samospráva. V Petržalke v Betleheme -
misionárky lásky (sestry matky Terezy)
na Rovniankovej 10 sa môžu bezdo-
movci osprchovať aj najesť. (rob)

Tesco expresy 

majú ďalšie

nové priestory
KARLOVA VES
Už od polovice augusta funguje
Tesco Expres na Kempelenovej ulici
v Karlovej Vsi. Obchod je v dvoj-
podlažnom nákupnom centre a je
otvorený sedem dní v týždni od 6.00
do 22.00 h. 
Chýbať nebudú predovšetkým čerstvé
potraviny - ovocie a zelenina, kvety.
Návštevníci tu nájdu aj tlač, mliečne
výrobky a lahôdky, mäso, údeniny a
syry. Tesne k pred vchodom do predaj-
ne je k dispozícii bankomat.
Pri príležitosti otvorenia obchodu
dostala nezisková organizácia Rodi-
čovské združenie sv. Františka sym-
bolický šek. Združenie využije
finančný dar na kúpu mikroskopov do
prírodovednej učebne pre Spojenú
školu sv. Františka z Assisi na Karlo-
veskej ulici 32. Okrem toho odovzda-
li aj reflexné vesty pre bezpečnosť
detí na cestách, 100 kusov dostala
Špeciálna materská škola na Svrčej
ulici 6 v Karlovej Vsi.
Koncom augusta otvorili aj najmenší
formát Expres na Ševčenkovej ulici v
Petržalke. Obchod je v jednopodlaž-
nom nákupnom centre oproti daňové-
mu riaditeľstvu a bude otvorený sedem
dní v týždni od 6.00 do 22.00 h. Noví
zákazníci, ktorí si tu v období do 21.
septembra 2011 zaregistrujú klubovú
kartu, dostanú okrem bodov za svoje
nákupy navyše päťdesiat clubcard
bodov. 
Pri príležitosti otvorenia obchodu
dostalo Združenie Sofia Bratislava
symbolický šek. Občianske združenie
Sofia zo Ševčenkovej ulice využije
finančný dar na organizáciu ergotera-
pií, čiže prácu v tvorivých dielňach pre
svojich klientov. Okrem toho sa bude
odovzdávať aj ďalší dar - reflexné
vesty pre bezpečnosť detí na cestách
dostane Materská škola na Ševčenko-
vej ulici 35 v Petržalke. (brn)

Na Detský čin

roka kandidujú

aj deti z mesta
BRATISLAVA
Na výzvu, aby deti napísali o svojich
dobrých skutkoch a zapojili sa tak
do dvanásteho ročníka Detského
činu roka, zareagovalo 8451 detí a
kolektívov.
Tridsať nominovaných skutkov sa
počas jesene vráti do škôl, aby samy
deti rozhodli, ktoré z nich získajú v
šiestich jednotlivých kategóriach
(Záchrana života, Pomoc v rodine,
Pomoc rovesníkom, Pomoc iným
ľuďom, Pomoc prírode a Dobrý nápad)
ocenenie Detský čin roka 2011. Koneč-
né výsledky vyhlásia v decembri v Pri-
maciálnom paláci.
Medzi bratislavskými deťmi kandidujú
napríklad šiestačky zo školy Podzá-
hŕadná, ktoré opísali, ako zachraňovali
mačiatko a kocúrikov. Patrícia Zadžo-
barová napríklad pomohla zatúlanému
kocúrikovi uväznenému na vysokom
strome. Nina Aleksič zase zachránila
na ceste kocúrika pred autom, ktoré sa
naň rútilo. Ema Greškovičová zase
pomohla so záchranou opusteného
mačiatka, ktoré sa pred vlčiakmi scho-
valo pod auto. (brn)

Na Závodisku

pobežia St. Leger

„dlhú smrť“
PETRŽALKA
V nedeľu 25. septembra 2011 je na
bratislavskom Závodisku na progra-
me posledná, piata klasická skúška
sezóny 2011. 
St. Leger je zároveň najdlhším klasic-
kým testom. Beží sa na vzdialenosť
2800 metrov a v minulosti si vyslúžil
prezývku „dlhá smrť“. Veľkú šancu na
úspech v ňom majú slovenské farby
zásluhou víťaza analogických dostihov z
Prahy Katelbacha, ktorého v Senici tré-
nuje Zuzana Kubovičová. Na programe
sú aj dva najvýznamnejšie testy dvojroč-
ných koní, Karpatská cena a Cena zim-
nej kráľovnej.
Samotné dostihy doplní tanec a spev v
podaní súborov z Rusoviec, Jaroviec a z
Čunova. (vk)

Petržalka má

už mínus 

sedem bodov
PETRŽALKA
Futbalisti Petržalky 1898 prehrali s L.
Mikulášom 1:2 a ich situácia v tabuľ-
ke sa začína zhoršovať. Pokles na 8.
priečku síce ešte nie je dramatický, ale
sedem mínusových bodov varuje.
V tabuľke pravdy je na tom horšie už len
posledná Dubnica, ktorá na Petržalku
stráca dva body. Petržalčania nastúpia v
sobotu 17. septembra v Moldave, ktorá
je v tabuľke hneď pod nimi. (mm)

Jedna z najúspešnejších základných škôl

v meste má voľné miesta pre šiestakov
NOVÉ MESTO
Napriek tomu, že sa školský rok už
začal, rodičom sa núka nová možnosť
prihlásiť svoje dieťa na jednu z
najúspešnejších základných škôl v
Bratislave. Škola na Jeséniovej ulici
má pre nich ešte niekoľko voľných
miest v šiestom ročníku.
So špeciálnou ponukou prichádza zák-
ladná škola po tom, čo ju opustilo nie-
koľko žiakov. Tí sa vďaka kvalitnej vý-
učbe posunuli o krok ďalej. „Viacero
našich chlapcov a dievčat uspelo v pri-
jímacom konaní na osemročné gymná-
zium, čím sa vytvoril priestor prijať do
šiesteho ročníka nových žiakov,“

vysvetľuje riaditeľka školy Zuzana
Salíniová. 
Jeséniová pritom už niekoľko rokov
patrí k najúspešnejším školám nielen v
Bratislave, ale aj v celoslovenskom
meradle. Jej žiaci skončili vo vlaňajšom
testovaní deviatakov z matematiky a
slovenčiny v konkurencii bratislavských
škôl na prvom mieste. Škola je tak
atraktívna nielen pre žiakov z „domov-
ského“ Nového Mesta, ale aj z ostat-
ných mestských častí Bratislavy. 
Základná škola na Jeséniovej ulici sídli
v krásnom prostredí lesoparku na Koli-
be, čo podporuje aj zdravie detí. Ak to
dovolí počasie, nezriedka sa vyučuje aj

priamo v prírode. Po vyučovaní majú
žiaci zasa na výber z veľkého množstva
krúžkov: hokejbalový, futbalový, spe-
vácky, keramický, bábkoherecký, foto-
grafický, internetový či vydávanie škol-
ského časopisu Kolibáčik.
„Dbáme aj na kvalitnú jazykovú prípra-
vu detí. Angličtina a nemčina sa u nás
učí od prvého ročníka, naši žiaci absol-
vujú každoročne kurzy anglického jazy-
ka s „native“ lektormi z Veľkej Británe
a USA,“ dodáva riaditeľka Salíniová.
Rodičia, ktorí chcú na školu prihlásiť
svojich šiestakov, ju môžu kontaktovať
na telefónnom čísle 0911 739 645. Čas
je už len do 15. septembra 2011. (jb)
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Slovan 280 minút nestrelil gól a v troch 

stretnutiach po sebe získal iba dva body
FUTBAL
Bodová mizéria futbalistov Slovana
pokračuje. Po domácej bezgólovej
remíze so Zlatými Moravcami a pre-
hre v Ružomberku neprišiel obrat ani
v domácom zápase s Nitrou.
Tá potvrdila, že Pasienky jej celkom
sedia a po bezgólovej remíze si odniesla
celkom zaslúžený bod. Tréner Vladimír
Weiss dal v domácom drese šancu všet-
kým štyrom posilám, traja z nich (Zé
Vitor, Hartig a Hroššo) dokonca nastúpi-
li v základnej zostave, no výkon bela-
sých zaostal za očakávaním a sklamanie
neskrývali nielen fanúšikovia, ale ani
samotný Vladimír Weiss.

„Podali sme veľmi slabý výkon, bez
pohybu. Zdalo sa, akoby hráči boli bez
kondície, na čom budeme musieť popra-
covať,“ prezradil Vladimír Weiss. Deň
pred duelom, počas predstavovania
novým posíl, sa funkcionári Slovana
vyjadrili, že v mužstve je teraz veľká
kvalita, ktorej sa žiadne iné mužstvo na
Slovensku nemôže prirovnať. O 24
hodín však už bol aj Vladimír Weiss
opatrnejší: „Niektorí hráči nemajú až
takú kvalitu, ako si zrejme myslia. Aj
preto tí, ktorí sa v Slovane „vezú“, pôjdu
preč. Je síce pekné, že na jar získali
double, ale teraz už je nová sezóna.
Takto to určite ďalej nepôjde.“

Aj kormidelník belasých priznal, že
jeho zverenci si v sobotu víťazstvo
nezaslúžili: „Mali sme iba jednu šancu,
keď sme v nadstavenom čase trafili
žrď. To bolo málo na to, aby sme zví-
ťazili.  Je však pravdou, že hru narušili
zranenia Čikoša, Žofčáka a Halenára.
Čo sa týka posíl, chcel som ich vyskú-
šať a všetci štyria dostali šancu. Všetci
bojovali, no čakal som od nich viac.
Spokojný som bol iba s Hroššom,
ktorý dokázal svoje kvality.“
Po štvrtkovej premiére v základnej sku-
pine Európskej ligy sa slovanisti predsta-
via v nedeľu 18. septembra na trávniku
Dunajskej Stredy. (db)

Konrád sa stal

najväčšou

hviezdou
HOKEJ
Aj keď hokejisti HC Slovana nepo-
stúpili do play-off European Trophy,
brankár Branislav Konrád sa stal
najväčšou hviezdou prvého ročníka
novej súťaže.
V sumári získaných bodov v pozápaso-
vých hodnoteniach získal najviac
bodov a stal sa víťazom European Star
Award. Brankár Slovana získal celko-
vo 11 bodov (dvakrát ho novinári
vyhlásili za prvú hviezdu zápasu, dva
razy za druhú a raz získal ocenenie pre
tretieho najlepšieho hráča duelu). Bod
za Konrádom skončil Ilari Filppula z
Jokeritu Helsinki a Jakub Kovář z
Českých Budějovíc. 
Dvadsaťtriročný gólman čelil spolu
300 strelám, dostal devätnásť gólov.
Priemerne inkasoval 2,4 gólu na zápas
pri 93,67-percentnej úspešnosti zákro-
kov. (brn)

Miroslav Šatan 

v Slovane zatiaľ 

na jeden mesiac
HOKEJ
Miroslav Šatan začne sezónu 2011/
2012 v Tipsport extralige v drese HC
Slovan Bratislava! Predbežne sa s
klubom dohodol na obdobie jedného
mesiaca do 7. októbra 2011. 
Určite by teda mal nastúpiť v septem-
brových zápasoch Slovana, samozrej-
me vrátane domácich zápasov s HK
Poprad, MsHK Žilina a HC ́ 05 Banská
Bystrica, a tiež v exhibičnom stretnutí
proti New York Rangers.
Generálny manažér belasých Maroš
Krajči mu už prichystal dres s číslom
81. Pravdou je, že Slovan na začiatku
sezóny postihla smola a z rôznych
dôvodov mu vypadli viacerí útočníci.
Najciteľnejšia je dočasná strata Miro-
slava Preisingera, ktorý sa v zápasoch
European Trophy ukazoval vo vynika-
júcom svetle a viedol klubové štatisti-
ky v produktivite. Zranení sú aj Jakub
Cíger a Andrej Kudrna a otáznik nad
štartom v úvodných zápasoch visí aj
nad Lipianskym. Navyše, Peter Šišov-
ský sa vracia z mesačného hosťovania
do materského MHC Martin.
Prípadné dlhšie pôsobenie Miroslava
Šatana v bratislavskom klube však
stále nie je doriešené.  „Naďalej zotr-
vávame na pôvodnom stanovisku, že
o Mirove služby máme záujem počas
celej sezóny. Rokovania v tomto
smere nie sú uzatvorené. Verím však,
že sa napokon dohodneme,“ vysvetlil
generálny manažér HC Slovan Brati-
slava Maroš Krajči. (vn)

HC Slovan opäť 

s najvyššími 

ambíciami
HOKEJ
Hokejisti Slovana Bratislava nastu-
pujú do novej sezóny Tipsport extra-
ligy s veľkými ambíciami i očakáva-
niami. Už teraz sa dá povedať, že
majú za sebou pravdepodobne naj-
rušnejšie leto, po športovej, ako aj
po organizačnej stránke.
Manažment Slovana v lete skutočne
nezaháľal. Bezprostredne po skončení
májových majstrovstiev sveta sa veno-
val kompletnému presťahovaniu celé-
ho klubu do priestorov modernizova-
ného Zimného štadióna Ondreja Nepe-
lu. Popri tom úspešne integroval brati-
slavský klub do prestížneho letného
turnaja European Trophy, kde bojoval
o postup do play-off a koncom júla
oznámil najväčšiu novinku: atraktívny
exhibičný zápas so slávnym klubom
NHL New York Rangers. 
Slovan bol aktívny aj na hráčskom
trhu. Mužstvo nastúpi v novej sezóne,
počas ktorej si Slovan pripomína 90
rokov ľadového hokeja v Bratislave,
nielen v nových dresoch, ale aj s množ-
stvom nových tvárí. Zatiaľ čo Michal
Hudec, Miroslav Šatan, Roman
Kukumberg, Michal Macho a čiastoč-
ne aj Andrej Kudrna už so Slovanom
čo to v minulosti preskákali, Jozef
Balej, Ivan Švarný, Michal Dobroň,
Ivan Ďatelinka, Lukáš Kozák či Maris
Jass budú v dresoch s orlom na hrudi
úplnými nováčikmi. 
Bratislavský Slovan počas letnej pre-
stávky značne omladil, oficiálny veko-
vý priemer mužstva je 25,4 roku, bez
najskúsenejších Lipianskeho a Šatana
by bol ešte o čosi nižší. V každom prí-
pade však Slovan bude patriť medzi
najmladšie tímy extraligy. Nepochybne
je to aj jeden z dôsledkov pôsobenia
nového trénerského dua Štefan Mikeš -
Miroslav Mosnár. Tí spoločne s tréne-
rom brankárov R. Jurčenkom a kondič-
ným trénerom R. Berešom naordinova-
li mužstvu mimoriadne náročnú letnú
prípravu. Slovami jedného z hráčov:
„Ak po takejto príprave nebudeme
vyhrávať, tak už potom neviem
kedy...“
Oficiálny slogan Slovan - viac než
hokej naznačuje, že každý extraligový
zápas v novej aréne bude atraktívnym
zážitkom. V dôsledku minulotýždňo-
vej tragédie však Slovan prirodzene
upustil od niektorých noviniek, ktoré
pripravoval pre otvárací domáci zápas
v piatok 16. septembra. Namiesto toho
si klub, hráči i diváci pred úvodným
buly ešte raz uctia skvelého hokejistu
Pavla Demitru a venujú mu tichú spo-
mienku. (miv)
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Hviezdoslavovmu námestiu 
kraľujú fotografie
Súťaž Foto roka 2011 na podporu mladých talentov do 35 rokov, ktorú 
organizuje Nadácia VÚB, už má svojho víťaza. Fotografiu od Dominiky 
Jackuliakovej, ako aj ďalších takmer 60 snímok uvidíte počas septembra 
na Hviezdoslavovom námestí.

Výstava fotografií pod ho-

lým nebom je odvážny 

projekt, veď aj toto leto uká-

zalo, aké vie byť počasie roz-

marné. Fotografie zavesené 

medzi stromami na jednom 

z centrálnych bratislavských 

námestí už len preto stoja 

za pozornosť. Okoloidúcich 

však iste zaujme aj téma zá-

berov Ľudia a ulica. Výstava 

je teda akýmsi zrkadlom 

mestskej spoločnosti. Líši sa 

život na ulici v New Yorku 

od toho v Berlíne alebo 

Bratislave? To môžete posú-

diť sami prehliadkou vyše 

60 veľkorozmerných fotogra-

fií, ktoré na výstavu vyberala 

medzinárodná odborná po-

rota. Na jej čele stál svetovo 

uznávaný poľský fotograf, 

čerstvý držiteľ New York 

Photo Award 2011 Rafal 

Milach. „Nie je podstatné, 

či fotka vznikla vo veľkomeste 

alebo mestečku. Podstatné je, 

či fotograf vie zrozumiteľne 

vystihnúť osobitú myšlien-

ku danej chvíle,“ zhodnotil 

na vernisáži. 

Radosť z úspechu však mala 

nielen autorka víťaznej 

fotografie Dominika Jacku-
liaková, ale aj ďalší dva-

ja umelci Boris Németh  

a Peter Važan. Nadácia VÚB 

ocenila troch víťazov cel-

kovou sumou 10 000 eur. 

Mestské inšpirácie všetkých 

finalistov si môžete pozrieť 

na Hviezdoslavovom námestí 

do konca septembra alebo 

na stránke www.fotoroka.sk. 

Do súťaže sa môžete zapojiť 

opäť aj na budúci rok. Je ot-

vorená pre profesionálnych 

aj amatérskych fotografov 

a novou témou budú Tváre 

Slovenska. 

Jedným z ocenených bol aj Peter Važan a jeho séria z bratislavských ulíc.

PR_BANO_Foto roka 2011_15092011_150x178.indd 1 8.9.2011 16:25

Miroslav Cipár

vystavuje 

v Galérii Z
VÝSTAVA
Pamäť čiary je názov výstavy maliara
Miroslava Cipára, ktorú sprístupnili
v Galérii Z, v Zichyho paláci na Ven-
túrskej 9.
Jeho všestranná osobnosť dominuje v
slovenskom umení už od šesťdesiatych
rokov. Presadil sa ako vynikajúci maliar,
grafik, kresliar, sochár, ilustrátor, dizaj-
nér, autor kreslených filmov aj ako orga-
nizátor výtvarného i spoločenského
života. Spoločným menovateľom pre
rôzne druhy jeho tvorby je bravúrna
kresba. Zaznieva v nej čistota formy,
presnosť vyjadrenia zámeru (logá) a v
maľbe i objektoch rozvíja ďalšie mož-
nosti jej plošných i priestorových kvalít.
Práve schopnosti brilantnej práce s lí-
niou pre autora znamenajú neustále
odkrývanie nových formových výbojov
i v ostatnej tvorbe. 
Súčasná výstava Pamäť čiary prináša
najnovšie diela z posledného vyše ročné-
ho obdobia. Aj keď je rozsahom komor-
ná, opäť zaujme šírkou výtvarného zábe-
ru. Anajmä neustále dokazuje, čo všetko
ešte možno vytvoriť čiarou (líniou).
Cipárovská čiara má bohatú pamäť, s
ktorou umelec narába stále z nových
uhlov pohľadu. Aj na tejto výstave stret-
neme jednoduché, konštruované či z
ruky vedené línie jemné, tenké alebo
hrubé, písmové, kaligrafické, obrazové
a napokon priestorové. Lebo v niekto-
rých reliéfoch a objektoch čiaru zhmot-
nil v materiáli - v dreve. Výstava
potrvá do 23. októbra 2011. (et)

Zaznie festival

komornej hudby

Konvergencie
HUDBA
Už 12. ročník festivalu komornej
hudby Konvergencie sa uskutoční
od 18. do 25. septembra 2011.
Medzinárodný festival prezentuje
výnimočné hudobné diela a špičko-
vých umelcov bez žánrových či štýlo-
vých obmedzení, v neformálnej atmos-
fére, v netradičných priestoroch a spája
zdanlivo nespojiteľné - súčasnú i staro-
dávnu vážnu hudbu, džez, improvizá-
cie, divadlo, projekty pre deti a mnohé
ďalšie. Novinkou festivalu sú aj tzv.
pre-concert talks - predkoncertné uve-
denia diel formou rozhovorov s inter-
pretmi pri pohári vína. 
Dramaturgia v rámci aktuálneho roční-
ka poskytne priestor na Slovensku
zriedkavo uvádzaným komorným die-
lam (nielen) anglických autorov. Spojí
ôsmich violončelistov a gregoriánsky
chorál, k prestížnym hosťom festivalu
bude patriť britské sláčikové kvarteto
Doric String Quartet. Netradičný
pohľad na hudbu prinesie dvojica bri-
lantných improvizátorov Miki Skuta a
Bertl Mütter, na Konvergenciách sa
predstavia výnimoční slovenskí džez-
mani Asguests, ale aj Jana Kirschner so
svojím projektom Krajina-Rovina.
Pestrú mozaiku doplní projekt staro-
dávnych rómskych piesní afterPhuri-
kane a štvorica barokových huslistov.
Vyvrcholením Konvergencií bude
naštudovanie Stravinského Príbehu
vojaka s charizmatickým Robertom
Rothom v hlavnej úlohe. (dš)

Výročie narodenia Margity Czóbelovej

pripomenie výstava v národnej galérii

Bratislava bude po roku zase v pohybe

VÝSTAVA
V Kabinete starého umenia SNG,
Vodné kasárne Rázusovo nábrežie 2,
sprístupnili výstavu Barónka Osudy
Margity Czóbelovej medzi Mednyán-
szkym a Robbe-Grilletom.
V roku 2011 si SNG pripomína 120.
výročie narodenia barónky Margity
Czóbelovej, aj 20. výročie sprístupnenia
prvých stálych expozícií v kaštieli v
Strážkach. Práve v roku 1991 tu boli
otvorené verejnosti expozície tvorby
Ladislava Mednyánszkeho, rodovej
galérie portrétov, humanistickej knižnice
a historických interiérov. 
Barónka Margita Czóbelová, neter
maliara Ladislava Mednyánszkeho, pre-
žila väčšinu svojho života pod Tatrami.
Jej osud, ovplyvnený dôležitými histo-
rickými udalosťami Rakúsko-uhorskej

monarchie, prvej svetovej vojny, prvej
Československej republiky, druhej sve-
tovej vojny a zmenami po roku 1948,
bol počas celého jej života zviazaný s
kaštieľom v Strážkach. Podľa súčasného
stavu poznania bola Margita Czóbelová
príležitostnou maliarkou, autodidaktič-
kou, ktorá sa inšpirovala aj dielami svoj-
ho strýka. Na základe záznamov v archí-
ve Akadémie výtvarných umení v Buda-
pešti tu študovala Margita, spolu so ses-
trou Mariannou, v školskom roku 1915 -
1916. V rokoch 1916 a 1922 vystavova-
la Margita na Národnom salóne v Buda-
pešti. Začala tvoriť ako maliarka, ale aj
ako ilustrátorka, predovšetkým pre
anglické vydavateľstvá. Jej prípadnú
maliarsku kariéru však prerušila situácia
po prvej svetovej vojne, keď postupne
prevzala starostlivosť o rodinu. Počas

druhej svetovej vojny zostala Margita
Czóbelová osamotená a po politických
zmenách v roku 1948 prišla i o svoj
majetok a rodinné výtvarné dedičstvo.
Výlety po okolí Strážok, do Tatier, šport
a mnoho ďalších aktivít udržiavali posta-
vou drobnú Margitu Czóbelovú v psy-
chickej aj vo fyzickej kondícii. Práve
nezlomná povaha jej umožnila prežiť
všetky udalosti a úskalia, ktoré postihli
jej rodinu i kaštieľ v Strážkach. V obdo-
bí medzi vojnami sa venovala hlavne
ilustráciám. Podobne ako Ladislav Med-
nyánszky i Margita Czóbelová tvorila na
maliarske plátno a na rôzne druhy papie-
rov, pričom aj ona maľovala často na obe
strany. Po 2. svetovej vojne sa medzi jej
témami objavujú aj námety z moderni-
zujúcich sa Tatier. Výstava potrvá do 23.
októbra 2011. (dš)

TANEC
Od 29. septembra do 9. októbra 2011
sa uskutoční 15. ročník Medzinárod-
ného festivalu súčasného tanca Brati-
slava v pohybe. 
Milovníci tanca sa môžu tešiť aj na pre-
miéry slovenských tanečných produkcií
a výrazné tohtoročné počiny domácich
súborov. Do Bratislavy sa chystajú
umelci z Maďarska, Českej republiky,
Belgicka, Bulharska, Poľska  a z Japon-
ska. Festival oslávi svoje 15. výročie
prehliadkou najzaujímavejších počinov
slovenského súčasného tanca, výnimoč-
ných inscenácií zo susedných krajín, ale

aj ukážok tanca ďalekého Japonska. Na
festival zavítajú Ko Murobushi, Kae
Ishimoto (Japonsko) a Batarita (Maďar-
sko), ktorí priblížia tanec butoh work-
shopmi, premietaním dokumentárnych a
tanečných filmov a predstavení.  
Novinkou festivalu budú štyri dni veno-
vané krajinám Vyšehradu. V rámci pro-
jektu V4 In Motion každá krajina pred-
staví svoje súčasné tanečné umenie pro-
stredníctvom  workshopu, moderovanej
diskusie a večerného predstavenia. Z
Česka príde skupina Verte Dance, z Poľ-
ska Teatr Tańca Zawirowania a maďar-
ský tanec bude zastupovať tanečník

Ferenc Fehér. Do Bratislavy mieri aj
Bloom! - maďarsko-španielsko-talian-
sky ensemble. 
Festival uvedie aj premiéru novovznik-
nutej skupiny Balet Bratislava pod vede-
ním Mária Radačovského a prvé pred-
stavenie Renáty Bubniakovej a Vladisla-
va Šoltýsa. Nebudú chýbať ani pravidel-
ní domáci účastníci festivalu - súbory
Debris, elledanse, Štúdio tanca Banská
Bystrica a tanečník Jaro Viňarský.
Milovníci tanca sa môžu tešiť aj na slo-
venských tanečníkov, ktorí sú združení v
zahraničí úspešnej belgicko-slovenskej
skupine Les Slovaks. (dš)
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Región rímskej krajiny Carnun-
tum bol vďaka jeho strategickej
geografickej polohe (tok Dunaja,
križovatka obchodných ciest) vždy
miestom zápasu európskych náro-
dov o nadvládu nad týmto územím.
Túto časť histórie využívajú vo svo-
jom tohtoročnom programe obce
zapojené do Dolnorakúskej výstavy
2011. V Petronell-Carnuntum, v Bad
Deutsch-Altenburgu a v Hainburgu
a. d. Donau môžu návštevníci získa-
vať, objavovať a zažívať.

„Dolnorakúska výstava 2011 je skvelým
vrcholom celého radu Dolnorakúskych
výstav. Medzi metropolami Viedeň a Brati-
slava je viditeľné angažmá regiónu, ktoré
premieňa históriu na zážitok. Na historic-
kom pozadí píše Petronell-Carnuntum,
Bad Deutsch-Altenburg a Hainburg a. d.
Donau históriu múzeí,“ vysvetľuje dolnora-
kúsky župan Dr. Erwin Pröll.

Fabrika na kultúru v Hainburgu
Výstava v bývalej tabakovej fabrike v

Hainburgu je prierezom dejín od prehistó-
rie až po budúcnosť. Dokazuje, že vedec-
ké poznanie je vďaka stále novým infor-
máciám a technológiám dynamickým pro-
cesom. 

Návštevníkov počas prehliadky sprevá-
dzajú rôzne známe a zvučné ména: kráľ
Ottokar, objaviteľ a moreplavec James Cook,
cestovateľka Ida Pfeifferová alebo biológ a

cestovateľ Johann
Natterer. Pútavé expo-
náty, ako napríklad roz-
lúčkový list arktického
výskumníka Karla Wey-
prechta, rozprávajú
strhujúce príbehy minu-
losti. Nález lodi zo 17.
storočia dokazuje, že
globalizácia existovala
už dávnejšie, ako sa
domnievame. 
Výskumný interaktív-
ny stôl (dlhý 28 met-
rov) umožní zaintere-
sovaným, aby sa sami
stali výskumníkmi a
objaviteľmi. Na glóbusoch si návštevníci
môžu pozrieť vývoj obrazu sveta, môžu
otestovať staré meracie prístroje (napr.
sextant), pozrieť sa cez mikroskop alebo
ďalekohľad, sami objaviť zaujímavé infor-
mácie. Umelecký projekt Insight Turm
ukazuje, ako rýchlo zanecháva stopy vo
svete internetu naša populácia. Kancelá-
ria architektov pla.net architects vytvorila
pre túto výstavu jedinečný terén. 

Petronell (Petronell-Carnuntum)
Kto už raz navštívil múzeum pod holým

nebom Petronell, v lesku Dolnorakúskej
výstavy 2011 ho nespozná. Znovu vytvore-
né centrum pre návštevníkov vedie ako
kedysi hostí po ceste vedľa náhrobných
kameňov do Carnuntumu. Video- a audio-
technika sa postarajú o priame stretnutie s

rímskymi obyvateľmi. Autentická rekon-
štrukcia celej mestskej štvrte, najmä funkč-
né rímske kúpele, ktoré sú prevádzkované
vykurovacou a vodnou technikou presne
podľa originálu, sa postarajú zasa o medzi-
národný záujem a uznanie. Návštevníci
vďaka experimentálnej archeológii nado-
budnú dojem, že Rimania opustili mestol en
pred chvíľou. Naozajstnú rozlohu 50-tisíco-
vého mesta Carnuntum ukazuje 3D model s
veľkosťou 350 metrov štvorcových.

Museum Carnuntinum
(Bad Deutsch-Altenburg)

Múzeum Carnuntinum v Bad Deutsch-
Altenburgu je „pokladnicou“ celého
archeologického parku. Približne 1.200
hodnotných exponátov ponúka pohľad na
kultúrne zvyklosti Rimanov. Špeciálne pre

Dolnorakúsku výstavu 2011 vytvorená
inštalácia Obrazy bohov - obrazy ľudstva
zapôsobí vzácnymi nálezmi a jedinečnou
výstavnou technikou: rímski bohovia sa
vznášajú nad hlavami návštevníkov, kult
mitraizmu sa stáva vďaka projekcie v
pôvodných farbách jedinečným zážitkom. 

Múzeum Carnuntinum, otvorené v roku
1904 za cisára Franza Josefa I., je najzná-
mejším rímskym múzeum v Rakúsku.

Všetky časti výstavy sú interaktívne a
cielene zamerané aj na mladé publikum.
Vo fabrike na kultúru v Hainburgu a v
múzeu Carnuntinum sa nachádzajú zošity
s krížovkami pre rôzne vekové úrovne.
Múzeum pod holým nebom Petronell priví-
ta deti a mládež interaktívnou kartou
pokladov od Juliusa Carnuntinusa.

Cesta časom
pred bránami Viedne

Spolupráca organizátorov s rakúskymi
železnicami ÖBB, lodnou dopravou Twin
City Liner a lodnou prepravou DDSG sa
postará o to, že Dolnorakúska výstava
2011 je pohodlne dostupná po vode aj po
súši. Bezbariérové kyvadlové autobusy
spájajú všetky tri hostiteľské miesta. Pre
túto príležitosť postavili a prepojili 380 kilo-
metrov cyklistických trás a 180 kilometrov
vychádzkových trás, aby umožnili turistom
väčší pôžitok z prírodných krás rímskej
krajiny Carnuntum. 

Kto si nechce vziať vlastný bicykel,
môže si v centrálnej požičovni, v múzeu
pod holým nebom Petronell, vypožičať E-

Bikes, Segway a E-Mobile a na nich
navštíviť výstavné lokality. Firma NEXTbi-
ke poskytuje v každom dopravnom uzle
výstavy bicykle na požičanie zdarma.

Región sa predstavuje
Dolnorakúska výstava 2011 ponúka

možnosť objavovať rímsku krajinu Carnun-
tum rôznorodým spôsobom. Zmluvní part-
neri sa starajú zasa o zvýhodnené vstupy
na tieto kultúrne skvosty regiónu. V Pro-
VIANT-Shope v návštevníckom centre sa
dajú kúpiť produkty z regiónu nachystané v
ruksaku, ktorý len prehodíte cez plece a
môžete objavovať.

Gastronómia rozmazná návštevníkov
regionálnymi maškrtami, vinári združení
pod značkou Rubin Carnuntum im prinesú
potešenie z bielych i červených tunajších
vín. Prestížne hotely ako napríklad starý
kláštor v Hainburgu sú tiež pripravené. 

Sedemdesiat projektov na 37 miestach,
napínavý a rozmanitý program, na vysokej
kultúrnej úrovni, to je tohtoročná Dolnora-
kúska výstava a s ňou spojené aktiviy
regiónu. Najmä deti a rodiny si prídu
vďaka rozmanitej ponuke počas Dolnora-
kúskej výstavy 2011 na svoje.

Dolnorakúska výstava 2011
trvá do 15. novembra 2011
Hauptstraße 1A
2404 Petronell-Carnuntum
Tel.: (+43) 2163 3377-799
info@noe-landesausstellung.at
www.dolnorakuska-vystava.sk

Dolnorakúska výstava 2011
„Získať - objaviť - zažiť v rímskej krajine Carnuntum“

Na troch miestach - Petronell-Carnuntum, Bad Deutsch-Altenburg, Hainburg a. d. Donau trvá výstava do 15. novembra 

Copyrigt: Helmut Lackinger



12BRATISLAVSKÉ NOVINY 30/2011

SOBOTA 17. septembra
� 15.00 - O zabudnutých významných
bratislavských rodákoch, II. časť, vlas-
tivedná vychádzka, pred Kapucínskym
kostolom na Kapucínskej ulici
� 17.00 - Čaj o piatej so skupinou Ro
land Live, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Na koho to slovo padne,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Poslovia, Anjelský kabaret,
účinkujú P. Sklár, I. Adamec, L. Košická,
M. Kaprálik, réžia Š.Korenči, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 20.00 - Choreographic factory, elle-
danse, Dom T&D, Miletičova 17/B
�20.00 - Nu Spirit Kinema: Blade (dir.
Stephen Norrington, 1998), Kontra-
punkt feat. Benji B (BBC Radio 1/UK),
Eddy Ramich (Compost rec./CRO),
Junior (Vibe)hip hop, dubstep and bro-
ken beats, Nu Spirit Club, Šafárikovo
námestie 7
� 22.00 - Jokebox by Ricky Fitz &
Bobsan breaks, mash ups, nudisco, Nu
Spirit Bar, Medená 16

NEDEĽA 18. septembra
� 10.30 - Nedeľné matiné, Koncert
troch B, Bergerovo trio L.Fančovič, kla-
vír, B. Dugovič, klarinet, J. Slávik, vio-
lončelo,GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
�10.30 - Snehulienka,Anka Okapcová,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.45 - Schloss Hof - Festival koní,
autobusový výlet do rakúskeho zámku,
súčasťou výletu je aj prehliadka zámku,
TIK DNV, Istrijská 49, prihlasovanie na
výlety minimálne päť dní vopred!   
� 10.30 - Farbičková princezná, detské
divadelné predstavenie, Divadlo Žihadlo,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

� 15.00 - Výklady k výstave Nové Slo-
vensko, (ťažký) zrod moderného život-
ného štýlu, Slovenská národná galéria,
Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta
Štúra 4
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Memory duo, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Koncert pod stromami a Tan-
čiareň, Horáreň Horský park, Lesná 1

� 16.30 - Detská divadelná scéna,
Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
� 19.00 - Cello Colosseum- Gregoria-
na, osem violončelistov a gregoriánsky
chorál Dóm sv. Martina 
� 19.00 - Ja, malkáč, za účasti autora Ľ.
Dobrovodu, Astorka, Námestie SNP 33
� 22.00 - Kapor with Superskank
(Notape) and Tasun (Edit!), listening,
electronica, advanced pop, Nu Spirit Bar,
Medená 16

PONDELOK 19. septembra
� 10.00 - Figaro, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Oko nad Prahou, Kino Mla-
dosť, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Maratón, ako legenda, ako
olympijský šport, ako skúška charak-
teru, ako metafora života, Ludus,
Tower 115, Pribinova 25
�19.00 - Flamenco - Entre Los Gallos,
hudobný flamenco večer, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 22.00 - Sweetcup with DJ Shifter,
deephouse, house, Nu Spirit Bar, Mede-
ná 16

UTOROK 20. septembra
� 10.00 - Maratón, od 15 rokov, Ludus,
kreatívne centrum mladých, Tower 115,
Pribinova 25
� 10.00 - Čítanie pre najmenších, číta
Radomír Milič, Úsek literatúry pre deti a
mládež, Kapucínska 3 
� 10.00 - Figaro, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
multimediálnych tvorivých dielní, CC
centrum, Jiráskova 3
� 15.00 - Miroslav Musil a Antonello
Biagini: Milan Rastislav Štefánik vo
svetle talianskych archívov, autorské
čítanie, Klub slovenských spisovateľov,
Laurinská 2
� 17.00 - Bratislavský včelársky spo-
lok, pravidelné stretnutie členov a
záujemcov o poradenské služby, Stredis-
ko kultúry, Vajnorská 21
� 17.00 - Strážca mŕtvol, premietanie
hraného filmu, Bulharský kultúrny inšti-
tút, Jesenského 7
� 17.00 - Dana Schubert: Bulvár, ver-
nisáž výstavy, CC centrum, Jiráskova 3
� 19.00 - Milovníci, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Fragile, koncert - a capella,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Na obed, brutálna tragikomé-
dia na zožratie, od 18 rokov, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 20.00 - Napichovači a lízači, SkRAT,

A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 22.00 - Kobra & Disko with DJ
MA*, house, brokenbeat, Nu Spirit Bar,
Medená 16

STREDA 21. septembra
� 9.00, 10.30 - Výchovné koncerty pre
5. ročník ZŠ, Putovanie za tancom,
Nádvorie Zichyho paláca, Ventúrska 9
� 10.00 - Babka na rebríku, beseda s
ilustrátorkou Katarínou Ilkovičovou,
Dom umenia, Námestie SNP 12
� 10.00 - Figaro, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36

� 14.00 - Tancuj, tancuj, vykrúcaj,
tanečný workshop pre deti z dúbravských
škôl, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, Kera-
mická tvorivá dielňa inšpirovaná starove-
kými archeologickými, nálezmi, pre ZŠ,
CC centrum, Jiráskova 3
� 15.00 - Zdraví a nemocní v Prešpor-
ku, vlastivedná vychádzka, miesto stretnu-
tia pri studni na Primaciálnom námestí
� 16.30 - Kino pre nevidiacich a slabo-
zrakých, premietanie filmu Tri sestry,
Oddelenie pre nevidiacich a slabozra-
kých, Klariská 16 
� 17.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
cyklický otvorený workshop, Staromest-
ský klub G19, CDLaV Gaštanová 19
� 18.00 - Tri oriešky pre Richarda
Rikkona, koncert, hostia najtalentova-
nejší žiaci ZUŠ Miloša Ruppeldta, Cen-
trum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9 
� 19.00 - Noc lesbičiek, komédia, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Tolstoj a peniaze, Astorka,
Námestie SNP 33
� 21.00 - Silné Reči Jána Gorduliča
#20, Electrify your mind with Diablo &
Krto stand up comedy,synthpop, Nu Spi-
rit Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Jazz & Bass by DJs Zajo
(Drumatique) drum’n‘bass, liquid-
funk, Nu Spirit Bar, Medená 16

ŠTVRTOK 22. septembra
� 10.00 - Figaro, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
cyklický otvorený workshop, Staromest-
ský klub G19, CDLaV Gaštanová 19

� 18.30 - pre-concert talk, Design Fac-
tory, Bottova 2
� 19.00 - Zabudnutí romantici - Korn-
gold/Elgar, Design Factory, Bottova 2
�19.00 - Bratislavská komorná gitara,
koncert, účinkujú: S. Jávorkai - husle, M.
Rodriguez Brüllová - gitara, CC cen-
trum, Jiráskova 3
� 19.00 - Posvätné stavby starovekého
Egypta, sakrálna architektúra ako zrkadlo
univerzálnych zákonov, prednáška, Hu-
dobný salón, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Červená princezná, Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Vzdialené blízke osudy, Prí-
beh Poľska, Prednášková sála Univerzit-
nej knižnice, Ventúrska 11
� 19.00 - Celkom vážne, divadlo Ívery,
CDLaV, Školská 14
� 20.30 - Peter Cmorík & Blues Band,
Dom T&D, tanečné divadlo elledanse,
Miletičova 17/B
� 21.00 - Vinyl Kills MP3 - DJs Tibor
Holoda (W:lson:c), Nu Spirit Club,
Šafárikovo námestie 7
� 21.00 - More Initial Epilogues,
improvizácie, Design Factory, Bottova 2
� 22.00 - Dee Stylaz with DJ Lion Dee
breaks brokenbeat, dnb, Nu Spirit Bar,
Medená 16

PIATOK 23. septembra
� 11.00 - O psíčkovi a mačičke, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - pre-concert talk, Design Fac-
tory, Bottova 2
� 18.30 - Made in Great Britain, Doric
String Quartet, Design Factory, Bottova 2
� 19.00 - Music Club, Revival Night,
DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.30 - Výročný tanečný dom, otvo-
renie sezóny, výučba ľudových tancov,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 20.00 - „Unplugged Stage - Pódium
pre Teba/Peter Smolárik..., príď s otvore-
ným srdcom, prines si nástroj a podeľ sa
o svoje piesne..., elledanse, Dom T&D,
Miletičova 17/B
� 20.00 - Umri, skap a zdochni...!!!,
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 21.00 - Funk Masters Club Edition -
DJs Jayl Funk (Bombastic Jam, Time-
warp, Nu Spirit Club, Šafárikovo
námestie 7
� 22.00 - Stereodisco with DJs Mishek
& Jenal (Stereodisco), rare grooves,
funk, disco, Nu Spirit Bar, Medená 16

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

vyjdú opäť o týždeň

22. 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: info.lamac@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, s.r.o. Panónska cesta 31, Tel.: 02-6829 4111, E-mail: info.panonska@motor-car.sk
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Využite poslednú príležitosť získať Mercedes-Benz triedy B Special Edition s výbavou teraz až v hodnote 5 200 € v cene vozidla. Navyše vám ponúkame zvýhodnené 

financovanie s úrokom 2,9 % alebo trojročné havarijné a povinné zmluvné poistenie od Allianz - Slovenská poisťovňa v cene vozidla pri platbe v hotovosti.

Vyberte si vašu triedu B z nasledujúcej ponuky vozidiel k priamemu odberu:

Špeciálna edícia = špeciálna výbava.

Model
Predajná cena 

s DPH
 Zvýhodnená cena 

s DPH
Farba

B 160  25 458,00  €  20 258,00  € lak čierny

B 160  25 824,00  €  20 624,00  € lak biely

B 180  31 260,00  €  26 060,00  € metalíza čierna 

B 180  31 836,00  €  26 636,00  € metalíza sivá

B 180  32 148,00  €  26 948,00  € lak biely

B 180 CDI  30 342,00  €  25 142,00  € lak biely

B 180 CDI  31 386,00  €  26 186,00  € lak čierny

Model
 Predajná cena 

s DPH
 Zvýhodnená cena 

s DPH
Farba

B 180 CDI  32 826,00  €  27 626,00  € metalíza sivá

B 200 CDI  37 662,00  €  32 462,00  € metalíza hnedá

B 200 CDI  37 938,00  €  32 738,00  € metalíza sivá

Ďalšie vozidlá nájdete na: www.mercedes-benz.sk


