
O bezpečnosti vodných zdrojov v
meste (aj v súvislosti s nedávnym
vniknutím cudzej osoby k zdroju
pitnej vody), ako aj o možnostiach
sprístupnenia ostrova Sihoť pre
cyklistov sme sa pozhovárali s gene-
rálnym riaditeľom Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti (BVS)
Radoslavom JAKABOM.
- Naše vodné zdroje sú zabezpečené,
vrátane vodojemov a čerpacích staníc, a
to cez pult centrálnej ochrany. Stupne
ochrany máme rôzne, ide o mechanické
či elektronické zabezpečenie a cieľom je
minimalizovať možnosť vniknutia a pri-
blíženia sa k vodnému  zdroju a jeho prí-
padnej kontaminácii. Úplne vylúčiť sa to
však samozrejme nedá.
Ako je teda možné, že v Karlovej Vsi
vnikla k zdroju pitnej vody cudzia
osoba?
- Páchateľ síce mechanicky prekonal

tri bariéry, teda tri zámky, no okamžite
to zaznamenalo zariadenie na pulte
centrálnej ochrany a do dvadsiatich
minút sem dorazili príslušníci bezpeč-
nostnej služby, ktorí zdroj strážia. Čas
pobytu akýchkoľvek osôb pri vodnom
zdroji v našich objektoch sa snažíme
minimalizovať. Opakujem, jedným z
účinných opatrení ochrany pitnej vody
v meste je práve napojenie na pult cen-
trálnej ochrany.
V súčasností sa veľa hovorí aj o
požiadavkách cyklistov na sprístup-
nenie cyklotrasy cez ostrov Sihoť,
kde je viac vodných zdrojov.
- Cyklotrase cez Sihoť, v tom stave
ochrany objektu, aký v súčasnosti je,
sme povedali kategorické nie. Zároveň
dodávame, že nie sme proti cyklistom,

muselo by sa však nájsť riešenie a
hlavne zdroje na financovanie, pretože
ide o ekonomickú záležitosť. Pustiť
sem nekontrolované množstvo ľudí
bez toho, aby sme vedeli, kde sa pohy-
bujú a či už opustili areál, je pre nás z
pohľadu bezpečnosti nemysliteľné.
Čo je cieľom pracovnej skupiny,
ktorá bola vytvorená kvôli prípad-
nej trati cez Sihoť?
- Jej členovia posúdia, čo by sa dalo
urobiť nielen z technického ale aj eko-
nomického hľadiska, vyhodnotia rôzne
modely riešenia. Vzhľadom na to, že
hlavné mesto je akcionárom BVS, tak
sa môže rozhodnúť, či schváli nejaké
náklady na ochranu vodných zdrojov
kvôli vzniku cyklotrasy. Ďalšou otáz-
kou je, kto bude napríklad cyklistickú
komunikáciu udržiavať, zodpovedať
za prípadné škody či úrazy atď.

Zhováral sa Robert Lattacher
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STARÉ MESTO
Nový bytový dom postavia tesne pod
hradnými múrmi, na konci Beblavé-
ho ulice. Objekt bude stáť len niekoľ-
ko metrov od Žigmundovej brány,
ktorá je východným vstupom do areá-
lu Bratislavského hradu.
Na pozemok číslo 662/10 vydal staro-
mestský miestny úrad stavebné povole-
nie 27. júla 2010. Investorom bytového
domu na Beblavého ulici je spoločnosť
Fischer, s.r.o., ktorej konateľom je
architekt Dušan Fischer, projektant
nedávnej rekonštrukcie Zimného šta-
dióna Ondreja Nepelu!
Vo výpise z katastra nehnuteľností je
druh pozemku uvedený ako „záhrada“.

Ako spôsob jeho využívania sa uvádza
pestovanie zeleniny, ovocia, okrasnej
nízkej a vysokej zelene a iných poľno-
hospodárskych plodín. Na otázku, či je
možné na takom pozemku stavať dom,
sme zo stavebného úradu Staré Mesto
dostali odpoveď, že to možné je. „Súhlas
na zastavanie nestavebného pozemku
dáva Obvodný pozemkový úrad, čo je
podkladom pre rozhodnutie stavebného
úradu. Práve územným rozhodnutím sta-
vebného úradu sa určuje stavebný poze-
mok, preto pred územným rozhodnutím
nemusí ísť o stavebný pozemok.“ 
Vlastník kúpil pozemok na Beblavého
ulici v roku 2009. Z listu vlastníctva
vyplýva, že majiteľmi pozemku sú dva-

ja vlastníci, jedným z nich je práve Ing.
arch. Dušan Fischer.
Krajský pamiatkový úrad informoval, že
na stavbu vydal súhlasné stanovisko a
záväzné rozhodnutie. Celé Podhradie,
Hradný areál vrátane Beblavého ulice je
pamiatkovou rezerváciou a domy v Pod-
hradí kedysi stáli až po Žigmundovu
bránu. Stavba bude podľa pamiatkarov
prispôsobená potrebám Územného
plánu zóny Vydrica. Objekt má byť v
modernom architektonickom štýle reš-
pektujúcom prostredie. Ing. arch. Dušan
Fischer sa ako majiteľ pozemku a sta-
vebník napriek viacerým pokusom o
kontakt k projektu Na Beblavého ulici
nevyjadril. (rob)

Priamo pod Hradom vyrastie nový dom
Turisti aj Bratislavčania chodia zatiaľ na Hrad okolo stavebnej jamy. FOTO - Juraj Mladý

Vodné zdroje sú zabezpečené a chránené

Zápas s Rangers

aj ako darček 

k narodeninám

HC Slovana
BRATISLAVA
Už v nedeľu čaká Bratislavu prvý z
vrcholov hokejovej sezóny. V exhibič-
nom zápase v rámci európskej série
NHL Compuware Premiere Challen-
ge sa vo vypredanej Slovnaft Arene
proti sebe postavia HC Slovan Brati-
slava a jedno z najslávnejších muž-
stiev NHL New York Rangers.
New York Rangers patrí medzi najstaršie
a najtradičnejšie kluby NHL. V tomto
roku si pripomína 85. výročie svojho
vzniku. V roku 1926 klub založil prezi-
dent legendárnej Madison Square Gar-
den George Lewis „Tex“ Rickard. Ran-
gers patria do skupiny klubov NHL, kto-
rým sa zvykne hovoriť aj Original Six,
čiže Pôvodná šestka. V súčasnosti pôso-
bia v Atlantickej divízii Východnej kon-
ferencie. Najcennejšiu klubovú hokejo-
vú trofej - Stanley Cup - získali spolu
štyrikrát, prvý raz v roku 1928 (teda
hneď vo svojej druhej sezóne po založe-
ní!) a zatiaľ naposledy v sezóne
1993/1994. 
Popri hráčoch ako Gáborík, Richards,
Lundqvist, Callahan, Dubinsky, McCa-
be, Staal, prídu do Bratislavy ďalšie
hokejové celebrity, vrátane vlastníka
Rangers Jamesa Dolana, generálneho
manažéra Glena Sathera, alebo legen-
dárneho Marka Messiera.
Slovan sa na príchod Rangers pripravo-
val už niekoľko týždňov nielen po hernej
stránke, ale aj organizačne. Požiadavky,
s ktorými sa na Bratislavčanov obrátila
hráčska asociácia NHLPA, vysoko pre-
vyšujú bežný štandard zápasov extrali-
gy. Len zapojenie desiatok rôznych spot-
rebičov a prístrojov v kabíne Rangers
bude musieť - vzhľadom na elektrické
napätie 120 V, ktoré používajú v USA -
podporiť samostatný agregát. Slovan
však vníma tento zápas najmä ako osla-
vu jubilejného 90. výročia svojho zalo-
ženia a návratu do svojej domovskej
arény po dvojročnej rekonštrukcii. „Pre
mnohých je zápas proti Rangers splne-
ním chlapčenského hokejového sna,“
prezradil generálny manažér Slovana
Maroš Krajči. 
Vstupenky sa rozchytali za necelých 6
hodín po spustení predaja. Slovnaft
Arena bude teda na hokejovom zápase
vypredaná po prvý raz od finále majstro-
vstiev sveta v máji tohto roku.
Exhibičné zápasy klubov NHL v Európe
sa pravidelne konajú od roku 2007. Bra-
tislava sa na mapu európskych miest,
ktoré mali možnosť vidieť klub NHL v
akcii, dostala už v roku 2008, keď
Tampa Bay Lightning zdolala HC Slo-
van až po samostatných nájazdoch 3:2.
Bratislavčania vtedy obdivovali umenie
Lecavaliera, St. Louisa alebo vychádza-
júcej hviezdy Stamkosa. (miv)

Budovu školy

mala cirkev

pred predajom

ponúknuť štátu
STARÉ MESTO
Rímsko-katolícka cirkev mala budo-
vu Základnej školy na Jesenského
ulici ako národnú kultúrnu pamiatku
najskôr prednostne ponúknuť štátu.
To sa však nestalo a cirkev predala
budovu záhadnej firme INUQ, s.r.o.
Podľa zákona č. 49/2002 o ochrane
pamiatkového fondu má totiž štát pred-
kupné právo na kúpu kultúrnej pamiat-
ky. Ak vlastník zamýšľa predať kultúrnu
pamiatku, je povinný písomne ju po-
núknuť na kúpu štátu zastúpenému mi-
nisterstvom kultúry. Ak štát ponuku
prijme, je ministerstvom určená štátna
organizácia povinná do 90 dní odo dňa
prijatia ponuky uzavrieť s vlastníkom
pamiatky kúpnu zmluvu. Štát musí
zaplatiť za pamiatku cenu ponúknutú
niekým iným, ak nie je dohodnuté inak.
Ak štát nemôže splniť podmienky
ponúknuté popri cene a ak ich nemožno
vyrovnať ani odhadnou cenou, predkup-
né právo zanikne. Ak štát ponuku ne-
prijme do 30 dní odo dňa doručenia,
predkupné právo zaniká.
Ako pre Bratislavské noviny potvrdila
hovorkyňa ministerstva kultúry Eva
Chudinová, „budova Základnej školy
na Jesenského ulici v Bratislave nebola
ponúknutá štátu na kúpu v zmysle záko-
na“.  Za takéto porušenie zákona pri pre-
daji pamiatky môže byť vlastníkovi ulo-
žená pokuta do 200 000 eur. Okolnosťa-
mi predaja budovy školy sa už zaobera-
jú ministerstvo kultúry aj Pamiatkový
úrad SR. Sporný je aj postup katastra
nehnuteľností, ktorý nežiadal pri zápise
zmeny vlastníka doklad o odmietnutí
ponuky zo strany ministerstva - na liste
vlastníctva totiž nie je uvedený kód pa-
miatkovej ochrany. 
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv.
Martina, v súvislosti s predajom budovy
uviedla nasledovné: „Počas 14 rokov tr-
vania súdneho sporu sa Farnosť sv. Mar-
tina niekoľkokrát pokúšala o mimosúd-
ne urovnanie súdneho sporu s mestom
Bratislava, ale bezvýsledne. Vzhľadom
na to, že farnosť nemala dostatok finanč-
ných prostriedkov na prevádzku a údrž-
bu školy a je vystavená vysokým nákla-
dom spojeným s údržbou a nevyhnutnou
rekonštrukciou Dómu sv. Martina, pri-
stúpila k odpredaju budovy školy na Je-
senského ulici v Bratislave. Prostriedky
získané z predaja budú použité v prvom
rade na rekonštrukciu Dómu sv. Martina.
Ďalšie fungovanie školy bude závisieť
od dohody s novým vlastníkom“.
Nový vlastník budovy, ktorý je nastrče-
ná firma INUQ, s.r.o., sa však k ďalšie-
mu fungovaniu školy nevyjadruje. Za-
tiaľ sa s ňou nepodarilo spojiť ani zria-
ďovateľovi školy - mestskej časti Staré
Mesto. (brn)
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STARÉ MESTO
Dopravná situácia na križovatke ulíc
Vazovova a Radlinského je najmä v
čase rannej a popoludňajšej doprav-
nej špičky chaotická. V tom čase pre-
chádzajú komplikovanou križovat-
kou najmä školáci z blízkych škôl, na-
vyše Vazovova ulica sa neraz upcháva
a výjazd na Radlinského je nebezpeč-
ný aj vzhľadom na električky.
Na zlú situáciu preto už roky upozorňu-
jú nielen rodičia školákov, ale aj obyva-
telia z okolitých domov. „Ide skutočne o
komplikovanú križovatku, podotýkam
že bez semaforov, kde musíte striehnuť
na všetky smery a spoliehať sa na tole-
ranciu a ohľaduplnosť ostatných účastní-
kov cestnej premávky. Lenže ľudia sú
rôzni - jedni chodcom dajú prednosť, iní
nie,“ upozorňuje čitateľka, mama jedné-
ho zo žiakov tamojšej základnej školy.
Aj preto sa podľa nej stáva, že deti musia
zastať uprostred priechodu pre chodcov,
pretože električka si to proste šinie prie-
chod - nepriechod. 
„Zatiaľ čo čakajúce autá, čo školákom
pôvodne dali prednosť, na ne trúbia, aby
konečne išli, spoza rohu Vazovovej sa
rúti ďalšia električka, takže ľudia na

chodníkoch pre zmenu kričia na deti,
aby nešli... Jednoducho situácia, v ktorej
nevie nejeden dospelý, čo má robiť . Pri-
tom ide o zdravie a životy našich detí,“
opísala čitateľka a dodala, že situácia na
križovatke by si určite zaslúžila policaj-
ný dohľad. 
Magistrát sa stotožňuje s názorom pisa-
teľky. Situáciu na križovatke počas ran-
ného príchodu detí do školy vraj treba
riešiť, a to okamžite policajným dohľa-
dom. „Podnet je preto potrebné nasme-

rovať na mestskú políciou, tak ako to
navrhuje sama pisateľka,“ uviedol magi-
strát. Podľa mesta by možným riešením
bola svetelná signalizácia. „Príslušná
investičná akcia sa však bude musieť
zaradiť do rozpočtu mesta, keď sa
aktuálna nepriaznivá finančná situácia
mesta zlepší. Okrem toho treba po vybu-
dovaní svetelnej signalizácie rátať s
výrazným obmedzením plynulosti elek-
tričiek,“ skonštatoval magistrát. (rob)

FOTO - Juraj Mladý

Križovatka ulíc Vazovova a Radlinského

komplikuje život, najviac školákom

PETRŽALKA
Pri petržalskej železničnej stanici na
Kopčianskej ulici začala v lete vzni-
kať časť novej cyklistickej trasy v cel-
kovej hodnote 85-tisíc eur. Vybudova-
li  ju v rámci cezhraničného projektu
Servus Ponti a mestská časť získala
na ňu peniaze z eurofondov. Ako sa
však ukazuje, samotní cyklisti nad
ňou skôr krútia hlavami.
Keď obyvatelia z okolia predpokladali,
že dôjde k rekonštrukcii celej starej časti
Kopčianskej ulice, mýlili sa. Podľa čita-
teľa Františka Hulíka síce vybudovali
asi stometrový chodník pre cyklistov i
chodcov, ale o kvalite prác a najmä o
jeho prepojení na ďalšie cyklotrasy je
ťažké hovoriť. „Odborník žasne, laik sa
diví,“ napísal. Ako tvrdí, cyklista musí
od nadjazdu prejsť cez cestu, po asi
dvadsiatich metroch pri zastávke MHD
zosadnúť, po ďalších päťdesiatich met-
roch prejsť cez cestu a vzápätí opäť na
druhú stranu, kde sa nové dielo končí.
Ako dodal, väčšina cyklistov jazdí po
ceste ako doteraz a ignoruje novú trasu. 

Podľa petržalskej hovorkyne Márie Gre-
beňovej-Laczovej, európsky projekt
zdedila mestská časť z predošlého vo-
lebného obdobia. „Súčasné vedenie
mestskej časti v ňom našlo niekoľko
vážnych chýb a do realizačného projek-
tu nemôžeme vstupovať bez súhlasu
Bruselu,“ uviedla. Podľa nej sú problé-

my aj s majetkovým vysporiadaním po-
zemkov pod cyklotrasou. Petržalka preto
hľadá aj technické riešenia, aby bola
cyklotrasa plynulá a bez zbytočných pre-
kážok. Samospráva očakáva vyjadrenie
rakúskeho riadiaceho orgánu europro-
jektu k zmenám v projekte. (rob)

FOTO - Juraj Mladý

Nová cyklotrasa na Kopčianskej má

problémy, cyklistom sa veľmi nepáči

Bicykel v meste
je fajn, ale nie
na chodníku
Máme za sebou ďalší týždeň mobility,
cieľom ktorého bolo poukázať na
alternatívy voči individuálnej motorizo-
vanej doprave. Škoda, že ako jediná
alternatíva bola prezentovaná jazda na
bicykli, pričom práve tá má v meste naj-
horšie podmienky.
Odhliadnuc od množstva diskusií, ktoré
zorganizovali cyklistickí nadšenci s
predstaviteľmi mesta, jediným konkrét-
nym príspevkom k podpore nemotorizo-
vaných alternatív bolo v Bratislave otvo-
renie krátkeho úseku cyklistického chod-
níka na Košickej ulici. Mesto vlastne
zabilo dve muchy jednou ranou - okrem
rozšírenia cyklotrás o niekoľko metrov
tým zlegalizovalo aj divoké parkovanie v
krajných jazdných pruhoch donedávna
štvorprúdovej cesty.
Žiadny ďalší hmatateľný prínos Týždeň
mobility a Deň bez áut pre Bratislavča-
nov, žiaľ, nemal. Áut bolo na cestách
rovnako veľa ako v iné dni, po  zdražení
cestovného v MHD ich možno bolo aj
viac ako pred rokom. Väčšine sa totiž
stále viac oplatí jazdiť po meste autom,
než verejnou dopravou či na bicykli. 
O tom, že bratislavská samospráva
počas tohto propagandistického „týždňa
pohybu“ neurobila nič pre chodcov, ani
nehovoriac. Naopak, krátko predtým
ustúpila tlaku cyklistov a povolila im
jazdu po pešej lávke Starého mosta.
Chodec tu tak musí byť ešte ostražitejší
ako doteraz, pretože arogancia a rých-
losť niektorých cyklistov sa zvýšila.
Bicykel v meste je určite fajn a môže raz
byť alternatívou k individuálnej motori-
zovanej doprave aj v Bratislave. Zatiaľ
na to však v tomto meste nie sú podmien-
ky a dovtedy by možno bolo účelnejšie
podporovať verejnú hromadnú dopravu,
na ktorú sa skladajú všetci Bratislavča-
nia bez toho, či ju využívajú alebo nie.
Nehovoriac o tom, že na prvom mieste
by mal byť chodec. Pretože ustanovenie
cestného zákona, že iní účastníci cestnej
premávky než chodci nesmú chodník
používať, platí v tomto meste len na
papieri. Radoslav Števčík

V Bioparku

vymenili 

staré lavičky
RUŽINOV
Výmenou sedemdesiatich lavičiek
ukončila mestská časť Ružinov
kompletnú revitalizáciu lavičiek v
Bioparku na Ostredkovej ulici.
Samospráva do nej investovala tak-
mer 19 800 eur.  
„Verím, že obyvateľom sa budú lavič-
ky páčiť a že im spríjemnia pobyt v
parku,“ povedal starosta Ružinova Du-
šan Pekár. V uplynulých týždňoch
opravili aj päťdesiat lavičiek na
Štrkovci a Ružinov dokončuje výmenu
aj päťdesiatky plastových lavičiek na
Trávnikoch, v Ružovej doline aj na
Nivách. Vynovené lavičky sa tak obja-
via napríklad na Martinčekovej, Skle-
nárovej či na Medzilaboreckej ulici. 
Celkovo tento rok mestská časť vyme-
ní alebo opraví približne 200 lavičiek
za vyše 44-tisíc eur.  (brn)

Centrál chcú

otvoriť už o rok,

na jeseň 2012
RUŽINOV
Na území bývalých zničených kúpe-
ľov Centrál na Trnavskom mýte
pokračuje od jesene 2010 výstavba
nového multifunkčného areálu.
Investor dokončil v uplynulých
dňoch hrubú stavbu, samotné otvo-
renie Centrálu sa očakáva na jeseň
budúceho roku.
Projekt nového Centrálu na rohu Mile-
tičovej ulice a Trnavského mýta finan-
cujú štyi banky. Dodávateľmi sú firmy
z Európskej únie, ale aj z Ďalekého
východu. 
Po dokončení vznikne v bytovom
polyfunkčnom komplexe štvorpodlaž-
ná nákupná zóna (na ploche 36 000
štvorcových metrov). Ráta sa tam s
vyše 140 obchodmi s ponukou luxus-
ného aj bežného komerčného tovaru.
Na streche nákupného strediska vyras-
tie zelená oddychová zóna, súčasťou
relaxačnej zóny bude aj 25-metrový
bazén so športovými a rekondičnými
strediskami pre dospelých a pre deti. V
podzemí bude k dispozícii parkovisko
pre 1300 áut. 
V areáli Centrálu vyrastie aj štvor-
hviezdičkový hotel s kapacitou 230
izieb. Dominantou Centrálu má byť
vyše 82 metrov vysoká administratívna
budova. (rob, brn)

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

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

PREDÁTE V AUKCII
Stratili sa Vám kľúče?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
0948 310 069 nový kontakt

predajňa, dieľňa: Púpavova 30a, 841 04 BA

INGSERVIS inžiniersky servis v stavebníctve
e-mail: ingservis@centrum.sk       telefón: 0915 616 297

ponúka za bezkonkurenčné ceny
v regióne Bratislava tieto služby:
�� projektové práce (novostavby, rekonštrukcie)
�� návrhy interiérov �� inžiniersku činnosť
�� autorský a stavebný dozor �� stavebné práce
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Rudolf Kusý: Každý týždeň som zatiaľ

riešil len akútne problémy a havárie

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si dvere?

�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�AUTOMATICKÉ 

POHONY na brány
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

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

Vám vyrobí 
a namontuje 

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

NOVÉ MESTO
O Do kresla starostu bratislavského
Nového Mesta nastúpil po šestnástich
rokoch starostovania svojho predchod-
cu. V úrade nerobil personálne čistky,
ani sa neobklopil lojálnymi spolustra-
níkmi - Rudolf KUSÝ totiž kandidoval
ako nezávislý občiansky kandidát a
takým chce byť aj starostom.

~     ~     ~
Akých bolo prvých deväť mesiacov
starostu mestskej časti vo funkcii?
- Úrad začal viac komunikovať s občan-
mi. Na rozdiel od môjho predchodcu
mám vlastnú e-mailovú adresu, intenzív-
ne komunikujem cez Facebook, stretá-
vam sa s občanmi, pýtam sa ich na názo-
ry. A takto ich zapájam do spolurozhodo-
vania o živote v našej mestskej časti. A to
aj v tých štvrtiach, ktoré boli v minulosti
na periférii záujmu samosprávy, ako sú
Slanec, Dimitrovka, Biely kríž, Mierová
kolónia. Podarilo sa nám zlepšiť informo-
vanosť Novomešťanov o úradných zále-
žitostiach, zriadili sme nové úradné tabu-
le v lokalitách, kde bol najväčší problém.
To isté platí o plánovanej výstavbe - sna-
žíme sa ľudí informovať ešte pred vyda-
ním územného či stavebného rozhodnu-
tia, keď ešte môžu ovplyvniť výstavbu v
ich okolí. Pravdou je aj to, že každý me-
siac, každý týždeň som riešil akútne pro-
blémy a havárie. Najskôr to boli majstro-
vstvá sveta v hokeji, kolaudácia zimného
štadióna, hrozba postavenia heliportu
uprostred obývanej zóny. Zistili sme, že
tržnica na Trnavskom mýte je v havarij-
nom stave, naposledy Dopravný podnik
prišiel s návrhom zrušiť v našej mestskej
časti najviac liniek MHD - až štyri auto-
busové spoje. Všetko sú to problémy, kto-
rých riešenie nemôžem a nechcem odkla-
dať. Zároveň je to však dôvod, prečo nie-
ktoré zámery a predsavzatia plním po-
malšie, než by som chcel. Teraz pripravu-
jeme dvojročný plán, počas ktorého inve-
stujeme 600- až 700-tisíc eur na opravy
škôl. Chcem, aby to bolo predmetom ši-
rokého konsenzu škôl, poslancov a úradu.
Keď peniaze minieme, budeme sa snažiť
zohnať ďalšie. Nechceme ich však získať
z predaja pozemkov, čím by sme si do bu-
dúcna vyrobili ďalšie problémy. Preto
predávame len pozemky pod garážami a
pod existujúcimi stavbami.
Sľúbili ste, že sa budete snažiť investo-
rov primať k tomu, aby každá nová
výstavba bola kompenzovaná príspev-
kom pre komunitu. Darí sa to?
- Áno. Nikto nechce obmedzovať vlast-
nícke práva investorov, ale okrem toho,
že musia rešpektovať územný plán, mali
by rešpektovať aj vlastnícke práva ľudí,
ktorí tu už žijú. Každá výstavba totiž ob-
medzuje život ľudí v okolí a je slušné ne-
povedať, že „postavím tu len dom a ďa-
kujem“. Je slušné postarať sa o to, aby sa
výstavbou nezhoršila kvalita bývania
komunity, ale naopak prispieť k jej zlep-
šeniu. Či už tým, že v prízemí domu budú
služby, ktoré v lokalite chýbajú, alebo in-
vestor postaví detské ihrisko, pomôže
miestnej škole. Musím povedať, že inves-
tori na tieto požiadavky reagujú dobre.
Na druhej strane ľudia neboli zvyknutí,
že s nimi samospráva alebo investor
chceli diskutovať. Často reagujú tak, že
„nechceme výstavbu, dajte nám pokoj“.
Obvykle sa však v každej komunite nájde
dosť ľudí, ktorí sú ochotní hovoriť o tom,
čo môže investor pre nich urobiť.
Spomenuli ste problémy s tržnicou na
Trnavskom mýte. Súvisí s tým snaha

upraviť zmluvné vzťahy s trhovník-
mi?
- Miestny podnik, ktorý spravuje tržnicu,
má už niekoľko mesiacov nové vedenie.
Tržnica však má starú vzduchotechniku,
ktorá je tam od roku 1985. Okrem toho,
že je energeticky náročná, je aj zastaraná
a poruchová, len tento rok mala dva či tri
výpadky. Je otázkou mesiacov, keď
doslúži. Preto musíme nájsť peniaze na
novú. Ide o 800- až 950-tisíc eur. 
Odkiaľ chcete vziať peniaze na rekon-
štrukciu?
- Chceme čo najskôr upraviť vzťahy s
mestom, ktoré je vlastníkom tržnice, a s
mestskými časťami Rača a Vajnory, s
ktorými objekt spravujeme. Aby sa nám
nestalo, že do tržnice investujeme a
potom nám ju mesto zoberie do vlastnej
správy. Chceme upraviť aj zmluvné vzťa-
hy s trhovníkmi, pretože zisťujeme, že
mnohé prevádzky platia za menšiu plo-
chu, ako užívajú, a niektoré naopak za
väčšiu. Sú tam veľké disproporcie, ale to
súvisí aj s tým, že v minulosti sa trhové
miesta dražili. Chceme zmluvné vzťahy
upraviť tak, aby to bolo férovejšie, pri-
čom musíme rešpektovať platné zmluvy. 
Predsavzali ste si riešiť problémy s
parkovaním, ktoré sa zväčšili po tom,
ako v Starom Meste zaviedli tzv. rezi-
denčný systém. Ako to chcete riešiť?
- Problémy s parkovaním sme mali aj
predtým, najmä na Kramároch v okolí
nemocnice, na Tehelnom poli pri NTC, v
Ľudovej štvrti. Vlani sa nám sem však
presunuli mimobratislavskí vodiči, ktorí
dovtedy parkovali v Starom Meste. Naj-
skôr sme zmapovali všetky parkovacie
miesta, ktoré potenciálne v mestskej časti
existujú. Teraz sa musíme rozhodnúť, či
urobíme to čo Staré Mesto, alebo nie.
Hlavné mesto deklarovalo záujem riešiť
problém parkovania koncepčne v rámci
veľkých mestských častí Staré Mesto,
Ružinov, Nové Mesto, Petržalka. Problé-
mom sú peniaze a legislatíva. Nemôžeme
však čakať niekoľko rokov, ľudia očaká-
vajú výsledok čo najskôr.
Predchádzajúca samospráva dala zele-
nú rekonštrukcii bývalej reštaurácie
Snežienka s tým, že sa rozšíri o hotel.
Po protestoch ste zastavili územné
konanie. Čo bude ďalej?
- Na jednej strane je neprijateľné, ako to
tam vyzerá dnes, na druhej strane je
neprijateľný aj projekt hotela. Bolo zasta-
vené územné konanie a s investorom
chceme hovoriť o novom projekte, ktorý
budú akceptovať aj občania.
Železná studienka a bratislavský leso-
park sú v posledných rokoch vyhľadá-
vaným miestom oddychu Bratislavča-

nov, trpia však nedostatkom služieb.
Nechcete to zlepšiť?
- Iste. Pred niekoľkými rokmi sme obno-
vili lanovku, na budúci rok by sme chce-
li spojazdniť aj lyžiarsky vlek. Prekvapu-
jú ma však niektoré hlasy, ktoré volajú,
aby sme nič nerobili, nič nestavali. Vlek
fungoval v 60. a 70. rokoch, tak prečo by
nemohol fungovať opäť? Prečo by sa
ľudia, ktorí nemajú peniaze na lyžovačku
v Rakúsku, nemohli chodiť lyžovať sem?
Verím, že to pomôže vyriešiť aj problém
so sedačkovou lanovkou, ktorá je ročne
stratová okolo 150-tisíc eur. Keď spustí-
me vlek, verím, že sa dostaneme na nulu. 
Nevyužitý potenciál má aj Kuchajda.
Jej limitom sú sinice a obmedzené mož-
nosti kúpania. Čo s tým chcete robiť?
- Žiaľ, naše možnosti ovplyvniť kvalitu
vody na Kuchajde sú obmedzené. Pokiaľ
je niekoľko dní za sebou teplé počasie a v
jazere je priveľa kúpajúcich, ktorí použí-
vajú opaľovacie krémy, je otázkou času,
keď sa sinice premnožia. Tento rok
vďaka premenlivému počasiu sme tento
problém nemali. Mojím zámerom je, aby
sme tu vybudovali nehrdzavejúce bazény,
ako to poznáme z Rakúska, kde by sa
Bratislavčania mohli kúpať v čistej a
neškodnej vode. Otázkou sú peniaze, ale
vzhľadom na to, že investori chcú v tejto
lokalite stavať, očakávam, že sa nám s
nimi podarí dohodnúť a urobia to pre
obyvateľov Nového Mesta. Ľudia už
čakajú vyššiu kvalitu služieb a my urobí-
me všetko preto, aby sme ju dosiahli.
Chceme dať vypracovať štúdiu, ako by
mohla Kuchajda vyzerať, a v krátkom
čase spoločne so sponzormi opraviť
mobiliár areálu - lavičky, smetné koše,
dlažbu, stolnotenisové stoly, hracie prvky.
Na Tehelnom poli bol zrekonštruovaný
zimný štadión, je tu kúpalisko a NTC.
Na výstavbu čaká futbalový štadión a
športovo-oddychový park na mieste
bývalého velodrómu. Niektorí ľudia z
okolia sa však tomu bránia s tým, že tu
nie je dosť parkovacích miest. Pod-
zemná garáž pod zimným štadiónom
je však zväčša prázdna. Aká je budúc-
nosť Tehelného poľa?
- Situácia s parkovaním okolo NTC je zlá
nielen vtedy, keď tu sú nejaké väčšie
akcie, ale prakticky každý deň, keď sem
prichádzajú návštevníci centra. Tí, samo-
zrejme, chcú parkovať, ale je im ľúto
zaplatiť jedno euro za hodinu v garážach
STaRZ pod zimným štadiónom. Pokiaľ
ide o bývalý cyklistický štadión, trváme
na tom, aby mesto dodržalo sľub, že tu
bude zeleň a šport. Pokiaľ ide o futbalový
štadión, v poslednom čase tu bol problém
s bezdomovcami. Oslovili sme preto klub
ŠK Slovan, aby si objekt zabezpečili.
Dnes štadión stráži bezpečnostná služba.
Stále je platné búracie povolenie a územ-
né rozhodnutie, takže je na investorovi,
aby začal stavať nový futbalový štadión. 
Ako starosta nemáte za sebou politickú
stranu. Ako sa vám darí spolupraco-
vať so zastupiteľstvom, ktoré ovládajú
politické strany?
- Nechcem to zakríknuť, ale zatiaľ dobre.
Ak to porovnáme s mestskými časťami,
kde sú neustále konflikty a boj medzi
poslancami a starostom, väčšina novo-
mestských poslancov sa drží zásady, ak
nepomôže, aspoň neublíži. Aj keď nemá-
me na všetko rovnaký názor, je tu snaha
komunikovať. Možno to bude iné pred
voľbami, ale väčšina poslancov má
záujem normálne fungovať a spolupraco-
vať. Zhováral sa Radoslav Števčík

Seniori sa

môžu ísť učiť 

na počítače
STARÉ MESTO
Mestská knižnica organizuje pre svo-
jich čitateľov (seniorov) bezplatné
školenie na prácu s počítačom Počíta-
čová škola pre seniorov 2011.
Jednotlivé cykly školenia (vždy pre
ôsmich záujemcov) budú v štyroch ter-
mínoch: 3. až 7. októbra, 10. až 14.
októbra, 17. až 21. októbra a 24. až 28.
októbra. Jeden cyklus školenia trvá
počas piatich pracovných dní dve hodi-
ny denne od 8. do 10.00 h. 
Záujemcovia o školenie sa môžu prihlá-
siť v Úseku krásnej a cudzojazyčnej lite-
ratúry na Laurinskej č. 5 a musia zložiť
kauciu 10 eur, ktorá slúži ako zábezpeka
účasti. Kauciu dostanú účastníci po
ukončení štúdia naspäť a získajú pritom
aj potvrdenie o absolvovaní školenia na
prácu s počítačom. (brn)

Mestské lesy

začali hľadať 

vianočný strom
BRATISLAVA
Darcu vianočného stromu, ktorý býva
osadený počas Vianoc už tradične na
Hlavnom námestí, hľadá mestská
organizácia Mestské lesy. Vianočný
strom na námestie zvykne darovať
obyvateľ mesta. 
Podľa Mestských lesov by mal strom od
darcu spĺňať niekoľko kritérií. Má ísť o  
smrek obyčajný, smrek pichľavý alebo
jedľu bielu. Jeho výška má byť 16 až 22
metrov. Kmeň vo výške 1,3 m nad
zemou má byť hrubý 55 cm. Tvar koru-
ny ihličnatého vianočného stromu by
mal byť súmerný zo všetkých strán s
dĺžkou koruny minimálne 13 metrov.
V roku 2010 priviezli vianočný strom na
Hlavné námestie z Podunajských Bisku-
píc. Rástol blízko rodinného domu, jeho
korene podrástli pod objekt a ohrozoval
aj majetok v susedstve. V roku 2009
meral vianočný strom na Hlavnom
námestí približne štrnásť metrov,
mesto ho získalo od darcu zo Záhor-
skej Bystrice. (rob)

Na Košickej

vznikol nový

cyklochodník
RUŽINOV
Na Košickej ulici nedávno sprístup-
nili novú trasu cyklistického chodní-
ka, ktorý umiestnili na existujúcu
komunikáciu. Ide o prvú trasu v
rámci pilotného projektu, ktorý má
umožniť cyklistom jazdiť aj po
mestských komunikáciách.
Nová cyklistická trasa na Košickej
ulici je vymedzená predovšetkým
dopravným vodorovným a zvislým
značením. Menšie stavebné úpravy
bolo potrebné urobiť v mieste napoje-
nia sa na cyklistický chodník na Tren-
čianskej ulici. Mestská organizácia
STaRZ je podľa námestníčky Kataríny
Szaboóvej zvedavá na reakcie cyklis-
tov aj vodičov. Podľa nej však vo svete
ide o bežný trend. Aj bratislavskí vodi-
či si musia na podobné riešenia cyklo-
chodníkov a obmedzenia z toho vyplý-
vajúce jednoducho postupne zvykať. 
„Bude sa od nich požadovať väčšia
tolerantnosť nielen k peším, ale už aj k
cyklistom,“ uviedla. Ako pripomenula,
na niektorých úsekoch nového cyklo-
chodníka bolo potrebné odstrániť
neoficiálne parkovacie miesta, čo
možno vyvolá negatívne reakcie nie-
ktorých dotknutých.
Nová vyznačená cyklistická trasa v
meste sa začína križovatkou  Prievoz-
ská a Košická, pokračuje po Košickej v
smere od Mosta Apollo na sever s
napojením na cyklistický chodník na
Trenčianskej ulici a opačne  po druhej
strane Košickej ulice. Dĺžka úseku je
900 metrov a náklady na jeho výstavbu
boli  9949,68  eura bez DPH. 
Mestská organizácia STaRZ v súčas-
nosti pripravuje aj pokračovanie trasy
od križovatky ulíc Prievozská a Košic-
ká smerom k Mostu Apollo, a to oboj-
stranne. Dokončená by mala byť v ro-
ku 2012. (rob)

Objednávky cez telefón sú výhodnejšie!!!

0903 646 179  0905 646 179  0948 646 179

ABC TAXI
� 02 16 100
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Na Sedlárskej ulici bola niekoľko
rokov luxusná reštaurácia Tempus
Fugit, ktorá si však nedokázala nájsť
klientelu a neprežila. Na jej mieste je
od minulého roka športový bar ALL
STARS CAFE, kde sa dá okrem
pasívneho športového zážitku aj
najesť. Boli sme zvedaví, čo jedia
športoví fanúšikovia.
V konkurencii ostaných krčiem na Sed-
lárskej ulici je All Stars Cafe neprehliad-
nuteľné výrazným červeným obkladom
fasády. V červenom duchu je ladený aj
interiér. Klenbové stropy stredovekého
domu, kde sa reštaurácia nachádza, sú
natreté na červeno - na stenách a pilie-
roch, ktoré držia váhu klenby a domu sú
televízne obrazovky so športovými pre-
nosmi snáď z celého sveta. Celkom ich
tu má byť 28. 
Na stenách nechýbajú fotografie najlep-
ších športovcov sveta - najmä futbalis-
tov, ale aj dresy klubov Premier League
či slovenských hráčov v NHL.
All Stars Cafe má v ponuke množstvo
predjedál, z ktorých viaceré sú skôr chu-
ťovkami k pivu. Ďalej ponúkajú tri
polievky a jedlá z hydiny, bravčového a
hovädzieho mäsa, burgery, sendviče,
tortilly, cestoviny a šaláty.

Slepačí vývar (2,50 €) nemali, tak sme
ochutnali Paradajkovú polievku (2,80 €)
a Pikantnú All Stars polievku, čiže
pikantný, jemný zeleninový krém s čer-
venými chilli papričkami (3,30 €). Para-
dajková bola typická pretlaková s veľ-
kou porciou studenej šľahačky, takže aj
polievka bola o chvíľu studená, zeleni-
nový krém však bol vynikajúci.
Názvy jedál v jedálnom lístku sú všetky
po anglicky, čo potvrdzuje orientáciu
baru najmä na zahraničných turistov. Z
hlavných jedál sme si dali Medailónky z
bravčovej panenky plnené salámou a
plesňovým syrom  (7,90 €) s varenými
zemiakmi (1,60 €), orientálny Chicken
Wrap, čiže grilované kuracie prsia s
mandľami a cibuľkou s orientálnou teri-
yaki omáčkou a šalátom v rolovanej tor-
tille, podávané s hranolkami (7,30 €) a
All Stars burger, čiže hovädzie mäso s
ostrou barbeque omáčkou, syrom, šalá-
tom, slaninkou, cibuľou a sterilizovanou
uhorkou v jemnej sezamovej žemli,
podávané s hranolkami  (7,40 €). Ako
denné obedové menu sme mali jarnú
zeleninovú polievku, vyprážaný encián

so zemiakovými hranolkami a tatárskou
omáčkou + nápoj (3,90 €).
Medailóniky boli chutné, porcia však
bola žalostne malá. Dokonca menšia
ako hlavné jedlo denného menu, ktoré
stálo celé polovicu. Plnená tortillová
placka nebola zlá, zdala sa nám však
predražená - neďaleký fastfood ponúka
niečo podobné za polovicu. Burger All
Stars nebol najhorší, ale nebol ani výni-
močný. Vyprážaný syr bol OK, akurát
jarná zeleninová polievka bola príliš
korenená - na dnes misky zostala súvis-
lá vrstva mletého čierneho korenia.
Z dezertov sme si dali Palacinky s ovo-
cím a čokoládou (3,30 €), ktoré na naše
prekvapenie boli úplne studené. A nebo-
lo to len kopou šľahačky, pod ktorými
boli skryté. Príliš studené, až podchlade-
né a mŕtve bola aj belgické pivo, ktoré
sme museli dvakrát reklamovať. V pod-
niku ako je tento by malo byť pivo isto-
ta - pevný bod, o ktorý sa športový fanú-
šik môže oprieť. V našom prípade to,
žiaľ neplatilo.
Naše hodnotenie:���

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

Do All Stars Cafe sa chodí najmä na šport

Na ľudskosť netreba grant z Bruselu
Občas si myslím, že som prípad zrelý
pre psychiatra. Rozum sa mi totiž
zastavuje nad vecami, ktoré sa zdajú
neriešiteľné. Pritom som presvedče-
ná, že riešenia sú.
Že blbne parlament, na to sme si už za
tých dvadsať rokov zvykli. Že vlády sa
občas tvária ako hlucho-slepé, tiež nie je
novinka. Horšie je, že popri tých kvetna-
tých rečiach o solidarite a spravodlivosti
sa kazí ľudský faktor. Hádam ani v tých
najtemnejších dobách Slovenska nebol
človek človeku natoľko vlkom, ako
dnes. Každý sa stará o seba a veci verej-
né už akoby nikoho nezaujímali.
Najviac ma desí, že sa táto nevšímavosť
udomácnila aj na vidieku. Bolo predsa
normálne napomenúť nespratníkov,
ktorí ničili obecný majetok, alebo týrali
zvieratá. V súčasností sa väčšina ľudí
tvári, že nič nevidí a len sama pre seba sa
pohoršuje. Prečo? Azda sa len neboja
povedať názor? Je pravdou, že som si za

svoj angažovaný postoj párkrát vypoču-
la riadne vulgárne nadávky. Faktom
však je, že nežiaduca činnosť ustala. To
viete, nikto nie je nadšený, keď počuje
na seba kritiku. Čo ma ešte udivuje, je,
keď dieťa napríklad prestane s deštrukč-
nou činnosťou, ale mamička či otecko sa
ho nevyberaným spôsobom zastane. Ne-
viem, či si dotyčný dospelák uvedomí,
aké peniaze stojí naprávanie vandaliz-
mu. Možno by minister financií nemusel
tak bolestivo (pre väčšinu obyvateľstva)
zháňať peniaze na štátny dlh zvyšova-
ním daní a škrtmi v rozpočte. Potreba
ničiť je v určitej fáze vývoja akosi priro-
dzená. Zostáva preto na rodičoch, aby
pozornosť detí a mládeže obrátili na
rozumný spôsob vybíjania energie. 
Nie som si istá, či zavedenie ďalších
hodín telesnej výchovy postačí na odve-

denie nadbytočnej energie žiakov.
Možno by bolo vhodnejšie zaradiť
napríklad predmet: Čo nás stojí vanda-
lizmus a aký vplyv to má na životnú úro-
veň mojej rodiny. Som presvedčená, že
ľudský faktor je jedným z najdôležitej-
ších. Nie všetko sa dá riešiť príkazom či
zákazom. Vychovaný a empatický člo-
vek dokáže zázraky aj v takej neutešenej
situácii, v akej sa nachádza krajina.
Politická reprezentácia by sa nemohla
správať ako stádo jeleňov v ruji, keby si
včas osvojila pravidlo - žiť a nechať žiť! 
O tom, že sa Slovensko považuje za
kresťanskú krajinu, ale k láske k blížne-
mu má tak ďaleko ako pirane k svojej
obeti, radšej pomlčím. Svoju generáciu
považujem za stratenú, ale aspoň pre deti
a mládež by sme sa mali vzchopiť a
začať pracovať na modeli ľudskosti. Na
to by sme vari nepotrebovali ani granty z
Bruselu. Stačil by príklad.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľa

Leto sa skončilo,

Bratislava však

nesmie spať
LIST ČITATEĽA
Už nech je zase leto, počula som
povzdych jednej podnikateľky zo
Starého Mesta. Teraz to už len musí-
me nejako prežiť, dodala.
Neviem, ako je to v iných európskych
mestách, ale podľa mňa nikde inde
neberú za turistickú sezónu len a len
leto. Samozrejme, od júna do augusta
príde všade najviac turistov, no ani Vie-
deň, Paríž či Praha sa nemôžu tváriť, že
je september alebo október, a tým aj
koniec turistickej sezóny. 
Skôr si myslím, že podnikatelia, žijúci
z cestovného ruchu, musia urobiť všet-
ko pre to, aby Bratislava bola príťažli-
vá aj na jeseň. Treba len popremýšľať a
nepripravovať sa na zimný spánok. 

Eva Telsová, Staré Mesto

Prostredie si

sami ničíme 

a devastujeme
LIST ČITATEĽA
Vo vyspelej spoločnosti by sa dal oča-
kávať zodpovedný prístup k životné-
mu prostrediu. Starostlivosť o príro-
du a snahy kompenzujúce následky
znečistenia dopravou, priemyslom, z
minulosti aj súčasnosti.
Zoči-voči stavbe a ziskuchtivým develo-
perom sa obyvatelia organizujú za úče-
lom zabráneniu vytínaniu stromov, či
rovno celých parkov. Raz úspešne, ino-
kedy bez efektu. Často padnú aleje za
obeť verejnému záujmu - napríklad roz-
širovaniu cestných komunikácií či
novým úpravám plôch námestí.
Najjednoduchšie môže každý prispieť k
zveľaďovaniu zelene a jej údržbe vo
svojom bezprostrednom okolí. Vyskytu-
jú sa však prípady, keď si namiesto toho
občania sami vlastné prostredie okypťu-
jú a ničia! 
Presne toto sa stalo v jednom z vnútor-
ných blokov medzi Šancovou a Mýtnou
ulicou, v Starom Meste. Výrazný zásah
sa pritom udial už pred pár rokmi, keď v
bloku postavili novú bytovku - aktivizá-
cia obyvateľov nepomohla, aspoňže
výškovo dom nepresahuje staršiu
zástavbu a navyše to sprevádzalo vysa-
denie nových stromčekov ako „odškod-
nenie” za výrub niekoľkých pôvodných.
Vo dvore sa v súčasnosti nachádza via-
cero malých plôch zelene.
V polovici septembra sa však malá časť
obyvateľov jedného domu rozhodla zde-
vastovať zelený ostrovček pred vlast-
ným vchodom. Ich neodborným necitli-
vým zásahom zlikvidovali kríky, stromy
i niekoľkometrové tuje. Namiesto úpra-
vy do pekného tvaru ich zosekali na
viac-menej mŕtve pahýle. Treba zdôraz-
niť, že uvedená aktivita sa uskutočnila
na pozemku, ktorý spomínaným obyva-
teľom nepatrí a netreba asi dodávať, že
sa tak stalo bez konzultácie s ďalšími
susedmi či mestskou časťou. Namiesto
relaxačného pohľadu na bujné lapače
prachu, zostalo počudovanie nad ľud-
skou hlúposťou a nemiestnou aktivitou
hŕstky osôb. A zvyšok zosekanej zelene
leží pohodený stranou.
Naozaj si chceme prostredie ničiť
(sami?) ďalej? Alebo budeme ochotní a
schopní venovať viacej energie a všíma-
vosti, aby sme tomu zabránili?

Kristína Miškove, Staré Mesto

Dyslektik 
neznamená

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

dieťa sa doma učí dlhé hodiny, no

výsledky v škole tomu rozhodne

nezodpovedajú. Akoby vôbec ne-

chápalo, čo číta, niežeby ešte aj

dokázalo text niekomu prerozprá-

vať. Nakoniec vám nezostane nič

iné, než denne naštudovať niekoľko

predmetov a znovu ich dieťaťu

vysvetliť. Táto niekoľkohodinová

denná strata nás však nadšením

nenaplňuje...

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

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

ŠŠaannccaa  pprree  kkaažžddééhhoo
Desiatky popísaných stránok vyja-

dreniami rodičov ukazujú, že aj tieto

deti majú šancu sa  zaradiť medzi

úspešných študentov a zaistiť si tak

uplatnenie v živote. 

Problém je však v tom, ako sa učiť. 

Študijné centrum BASIC, n.o.
Vás srdečne pozýva 

na bezplatnú prednášku

Ako sa učiť s deťmi,
aby tomu porozumeli

(utorok 4. 10. 2011 o 17.30 h)
Potvrďte svoju účasť na

ba@centrumbasic.sk,

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

P

ňPokiaľ by všetci dospelí porozume-

li princípom, ako sa učiť s dieťaťom,

akým prekážkam ich dieťa môže

čeliť a ako ich zvládnuť, boli by pre

nich najväčším priateľom a stabil-

nou oporou.

V snahe ponúknuť aj zákazníkom v Bratislave
kvalitné elektrospotrebiče za nízke ceny, otvorila
spoločnosť OKAY elektrospotrebiče svoju predaj-
ňu aj v hlavnom meste. Ako povedal holdingový ria-
diteľ pre obchod a marketing Luděk Kováč: „Cieľom
spoločnosti OKAY je byť čo najbližšie k svojim
zákazníkom, preto neustále rozširuje maloobchodnú
sieť. Na Slovensku máme s našim nízkonákladovým
konceptom úspech. Preto sme sa rozhodli umožniť
aj zákazníkom z Bratislavy nakupovať kvalitné
elektro za najlepšie ceny.“
Predajňa v obchodnom centre HM Tesco na Zlatých
pieskoch je druhou predajňou v novom koncepte. Ten
prináša moderný dizajn, lepšiu orientáciu vďaka pre-
hľadnej navigácii a tým aj jednoduchší nákup. „S
expanziou spoločnosti vyvstali i nové nároky na
vzhľad a usporiadanie nových predajní. Preto sme
sa rozhodli zmodernizovať koncept tak, aby zodpo-
vedal moderným trendom a prianiam našich zákaz-
níkov. Predajne teraz budú oveľa svetlejšie a pre-
hľadnejšie. Všetko bude prispôsobené tak, aby sa
našim zákazníkom nakupovalo ešte príjemnejšie.

Upravili sme nielen vzhľad, ale i usporiadanie.
Zákazníci tak nájdu požadovaný tovar rýchlo a bez
problémov,“ hovorí marketingový riaditeľ spoločnos-
ti OKAY Elektrospotrebiče, Luděk Kováč.
Prehľadnejšie usporiadanie predajne by malo uľah-
čiť zákazníkom nákup na ploche takmer 1100 m2.
Ide o prvú predajňu v Bratislave a 29. na Slovensku.
V posledných rokoch eviduje spoločnosť OKAY vo
svojich predajniach každoročne vyše 2 milióny
zákazníkov. Zrejme aj preto, že v ponúkanom sorti-
mente sú výrobky všetkých svetových značiek za
nízke ceny prístupné všetkým. A to či už ide o bielu
alebo čiernu techniku, IT zariadenia alebo malé
spotrebiče.

Nízke ceny - to je OKAY!
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KERKO
www.kerko.sk

®

3D vizualizácie
ZADARMO

Tovar na
sklade

Adresa predajne:  Stará Vajnorská 12, Bratislava
Otváracie hodiny: Po-Pia 8:00 - 18:00, Sobota 8:00 - 12:00

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184
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DÚBRAVKA
NA OŽVOLDÍKOVEJ ULICI zhore-
lo motorové vozidlo Chevrolet Aveo. Od
neho sa v dôsledku požiaru následne
poškodili aj ďalšie tri motorové vozidlá,
Ford Focus, Škoda Fabia a Škoda Feli-
cia. Podľa vyjadrenia požiarneho znalca
pravdepodobne išlo o úmyselné konanie
neznámeho páchateľa. 

RAČA
NAŽABOM MAJERI policajti spozo-
rovali osobu pri vylomenej drevenej
šope. Keď muž zbadal policajtov, tak sa
pred nimi snažil ukryť. Policajti ho nie-
koľkokrát vyzvali, aby opustil úkryt,
keďže neuposlúchol, nasadili služobné-
ho psa, ktorý muža chytil. Pretože bolo
podozrenie, že osoba sa dopustila proti-
právneho konania, eskortovali ju na poli-
cajné oddelenie. 

PETRŽALKA
NA KALINKOVSKOM RAMENE
na dvoch zviazaných lodiach lovili dvaja
muži z Ukrajiny ryby bez povolenia.
Mužov si všimla hliadka Poriečneho
oddelenia Odboru poriadkovej polície
PPZ. Mužov predviedla na policajné
oddelenie, kde ich obvinili z pytliactva. 
NA KOPČIANSKEJ ULICI zhorel
Renault Trafic. Požiar poškodil interiér
prednej časti vozidla, čím spoločnosti
vlastniacej vozidlo vznikla škoda 10 000
eur. Podľa zistení ho spôsobil neznámy
páchateľ, navyše počas obhliadky pri
vozidle našli mierne obhorenú plastovú
fľašu s obsahom neznámej horľaviny.
Páchateľ sa zrejme pokúsil zapáliť aj
túto fľašu, no tá z neznámych príčin
nezhorela.
NA ROMANOVEJ ULICI 24-ročný
Bratislavčan odcudzil transformátor
umiestnený na zadnej stene obytného
domu. Spolu s ním ukradol z rozvodnej
skrine aj modem, čím spoločnosti, ktorej
predmety patrili, spôsobil škodu takmer
1200 eur.

STARÉ MESTO
NA PRIBINOVEJ ULICI neznámy
páchateľ v budove Slovenského národ-
ného divadla v miestnosti elektrorozvod-
ne horných pohonov Opera otvoril
vstupné dvere a ukradol odtiaľ medené
káble v celkovej dĺžke 40 metrov.
Divadlu spôsobil škodu 2056,45 eura.
NA DROTÁRSKEJ ULICI neznámy
páchateľ spred bytovky odcudzil riadne
uzamknuté BMW 530D. Vo vozidle sa
nachádzali aj osobné veci poškodeného
majiteľa, ktoré mali hodnotu 590 eur.
Lízingovej spoločnosti krádežou spôso-
bil škodu 25 000 eur.
NABIELEJ ULICI na terase jedného z
podnikov sa dvaja sedemnásťroční muži
pustili do 32-ročného Bratislavčana.
Jeden z nich sa ho snažil bodnúť nožom
a obaja sa mu vyhrážali zabitím. K zra-
neniu poškodeného pri útoku nedošlo,
podozrivých zadržala hliadka.
NA MOSKOVSKEJ ULICI neznáma
osoba nastriekala na murované oplotenie
jednej z budov rôzne nápisy v rozličnej
veľkosti a farbách. Majiteľovi budovy
vznikla škoda 500 eur.
PRI HABÁNSKOM MLYNE nezná-
my páchateľ preskočil plot rodinného
domu, prešiel cez pozemok a vošiel do
neuzamknutého maliarskeho ateliéru, z
ktorého odcudzil tri abstraktné obrazy.
Majiteľovi spôsobil škodu približne 25 -
tisíc eur. Policajti zistili, že páchateľom
je 35-ročný Bratislavčan, ktorý však
možno spolupracoval s ďalšími osoba-
mi, keďže mohlo ísť o krádež na objed-
návku, a tým obrazy odovzdal. Policajti
preto pátrajú po spolupáchateľoch aj po
samotných obrazoch. (mm, sb)

Slovan bol 

dlho najlepší 

aj v šachu
Je zaujímavé, že práve bratislavský
rodák V. Kempelen skonštruoval už
roku 1769 stroj na súboje s dobrými
šachistami, teda šachový automat. A
boli ešte dvaja šachisti, ktorí nás v
tomto športe bielych a čiernych figu-
riek preslávili. 
Ignác Kolisch bol šachovým majstrom
roku 1867, keď vyhral turnaj v Paríži, a
Arnold Pongrácz, ktorý bol šachovým
skladateľom, získal prvú cenu v londýn-
skom samomatovom turnaji 1862. Prvé
šachové kluby vznikli v Bratislave až po
roku 1900, viditeľnejšie sa však tento
šport šíril až po vzniku ČSR. Za rok
vzniku organizovanej formy na území
SR sa uvádza rok 1924. Potom sa už roz-
máhali šachové turnaje a simultánne
zájazdy majstrov sveta E. Laskera a Ale-
china po našom území. 
Predsedom vrcholnej organizácie ša-
chových klubov bol od júla 1924 známy
minister Vavro Šrobár. Prvý zjazd orga-
nizácie bol roku 1925 v Bratislave. Tur-
naj, ktorý sa konal pri tejto príležitosti,
vyhrali Bratislavčania Réti (prvý náš
šachový veľmajster) a Engel. Hrávalo
sa vždy v rámci zjazdov a víťaz bol
majstrom Slovenska. Prvými sa stali M.
Walter, Löwy, May, Fazekaš a Potúček.
V podmienkach vojnových rokov sa
konali medzinárodné turnaje a niekoľko
medzištátnych zápasov. 
Turnaj o prvého majstra samostatné-
ho Slovenska vyhral v roku 1939
Roháček a na hlavných turnajoch
zväzu si  tituly majstra šachu vy-
bojovali Hukej a Šefc. Zaujímavé je,
že sa ujali aj turnaje v korešpondenč-
nom šachu, v ktorom sa konali dvoje
majstrovstiev Slovenska. 
Po oslobodení bol najintenzívnejší ša-
chový život v Bratislave. V roku 1946
sa už konali prvé majstrovstvá mesta a
zvíťazil Ujtelky. Uskutočnil sa aj zápas
Slovensko - Morava a Bratislava  - Vie-
deň. Najlepšími hráčmi boli vtedy Ujtel-
ky, Ševc a Roháček. Roku 1951 sa stal
šach súčasťou telesnej výchovy a špor-
tu. V Bratislavskom kraji hralo vtedy 90
družstiev, 40 z nich bolo z Bratislavy.
Už známy Ševc získal v roku 1955 titul
majstra republiky a na majstrovstvách
sa pravidelne zúčastňovali aj Ujtelky a
mladý J. Kozma. Všetci traja dostali
titul majster športu. Toto družstvo bolo
tretie na európskom šampionáte druž-
stiev vo Viedni. Tam vyhral J. Kozma
nad budúcim majstrom sveta Taľom a
dali mu titul medzinárodného majstra. V
roku 1963 získalo Slovensko prvý titul
majstra republiky družstiev a na turnaji
v Luhačoviciach ho vybojovalo druž-
stvo Slovana Bratislava. Dlho bolo
potom najsilnejšie na Slovensku. 
Šach sa hrá v 172 štátoch sveta, aj vo
všetkých európskych. Slovensko má
5212 členov a 232 klubov, čo stále sved-
čí o záujme mladých i starších. Najús-
pešnejším slovenským klubom je teraz
Slovan Bratislava, ktorý bol v Európ-
skom pohári klubov 2009 na 24. mieste
a hrali za neho Ftáčnik, Vavrák, Pacher,
Báňas, Havlíček a Komora, reprezen-
tanti hlavného mesta SR. V šachovej
extralige hrá teraz dvanásť klubov a
stále sa konajú rôzne iné šachové podu-
jatia. Jozef Kšiňan, Igor Mráz

(Pokračovanie nabudúce)

Opevnenie rešpektovalo ulice a domy
V priebehu 13. storočia postavili oby-
vatelia sídliska pod hradom Press-
burg okolo svojej osady kamenné
opevnenie. Z pôvodne otvoreného síd-
liska sa tým stalo mesto. Kráľ existen-
ciu mesta potvrdil v privilegiálnej lis-
tine. Nemecky hovoriace obyvateľ-
stvo jednoducho prevzalo názov hra-
du Pressburg a začalo tak nazývať aj
svoje mesto, hoci bolo od skutočného
hradu oddelené až dvoma kamenný-
mi múrmi: hradným a mestským. 
Mestské opevnenie rešpektovalo pôdo-
rys už existujúcej zástavby, ulíc, verej-
ných priestranstiev. Len výnimočne bolo
treba nejaký objekt zbúrať, či záhradu
zrušiť, aby tam mohol byť mestský múr.
Južná časť opevnenia sledovala breh
Dunaja a cesty sledujúcej tok Dunaja.
Bola výnimočne priamočiara na rozdiel
od iných častí, ktoré v pôdoryse vytvori-
li okolo mesta široký oblúk. Ulica v
meste, rovnobežná s týmto úsekom hra-
dieb, bola pre stredovekého človeka taká
dlhá, že sa pre ňu zaužíval názov Dlhá
ulica (Langegasse, Hosszú utca). Už v
18. storočí jej západný úsek od Vydric-
kej brány po Rybársku bránu dostal aj
prívlastok „panská ulica“ podľa nápad-
nej koncentrácie šľachtických palácov v
tejto časti mesta. Východnú časť od
Rybárskej brány po Laurinskú bránu
volali už v roku 1792 „Laurenzer
Gasse“, v roku 1872 ju úradne pomeno-
vali Laurenzerthorgasse, Lörinckapu
utca, teda ulica pri Laurinskej bráne. 
Od stredoveku do konca 18. storočia
stálo v južnom rade Laurinskej ulice 18
domov. Dnes ich je deväť a medzi nimi
jedna preluka len čiastočne zastavaná už
vyše 60-ročným jednoposchodovým
provizóriom. Približne v strede dĺžky
medzi Laurinskou a Rybárskou bránou
stál kráľovský dom, Domus Regni,
Landhaus, ktorý slúžil ako snemovňa.
Na začiatku 20. storočia bol sídlom hlav-
ného colného úradu. V roku 1923 ho
zbúrali, aby na jeho mieste vybudovali
objekt Zemskej banky s pasážou. Napra-
vo od tohto domu, smerom k Rybárskej
bráne, stálo osem domov, päť z nich na
úzkych stredovekých parcelách. Nasle-
doval širší dom grófa Erdödyho, potom
rovnako široký dom grófa Széchényiho,
a nárožný dom, v ktorom bol verejný
kúpeľ. Erdödyho dom stojí prestavaný
doteraz, v reštaurácii Upside Down sa
dajú vidieť kamenné gotické sedilie pre-
jazdu pôvodného gotického domu.
Palác Motešických postavili po roku

1840 na mieste troch stredovekých
domov. Na mieste, kde stál kúpeľ a dom
grófa Széchényiho, je dnes Slovenský
spisovateľ. Na mieste jednoposchodové-
ho provizória (číslo 6) stáli až do konca
18. storočia dva gotické domy. Pred
rokom 1800 postavili na ich mieste
reprezentačný dvojposchodový dom s
klasicistickou fasádou. Počas útoku
Napoleonovej armády na mesto v roku
1809 pravdepodobne zhorela aj strecha
toho domu. Dom rýchlo opravili a do 40.
rokov 20. storočia bol stále obývaný.  Od
druhej svetovej vojny je pozemok len
nevhodne využitý. Zo strany Gorkého
ulice tam bývali sklady, v 60. rokoch tam
zriadili parkovisko. Pred rokom 1989 sa
pripravovala výstavba obrovskej novo-
stavby, ktorá mala obsahovať garáže,
skúšobne divadla (vtedy sa už stavalo aj
nové SND !), klub pre hercov. Zo strany
Laurinskej, vtedy ešte Leningradskej,
ulice mal byť aj hotel. Podľa predložené-
ho projektu mala byť fasáda do úzkej
Laurinskej ulice nevhodne prevýšená, v
susedstve domu číslo 4, naproti vyúste-
niu Radničnej ulice, mal byť zvislý úsek
fasády bez okien. Stavba sa, našťastie,

nerealizovala, majitelia poschodového
provizória (č. 6) uplatnili svoje oprávne-
né reštitučné nároky. 
Nedávno sa vo fonde Múzea mesta Bra-
tislavy podarilo identifikovať fotografiu
neznámeho autora spred roka 1930. Je to
záber z Radničnej ulice smerom na Lau-
rinskú. Vľavo vidno nárožie domu číslo
3 (Walterskirchenov palác), za ním
kúsok pôvodnej fasády paláca Motešic-
kých. Prízemie dnes už nejestvujúceho
domu je ešte čiastočne zakryté v 19. sto-
ročí módnymi „výkladcami“ (optik
Schwarz, kufre a kožený tovar Schreier,
dámsky klobučnický „modesalon“), ale
vľavo od brány je už moderný výklad
firmy Oszwald s markízou, a vedľa neho
moderný portál krajčírskeho salónu
Kurtz (už na fasáde domu 8, vtedy 10),
ktorý bol donedávna hlavným vchodom
do takzvanej diétnej reštaurácie.
Klasicistická fasáda domu veľmi dobre
harmonizovala s prostredím úzkej
ulice. Pri práve dokončenej rekonštruk-
cii vedľajšieho paláca Motešických
predtým znehodnotenú fasádu voľne
doplnili, čím ulica výrazne získala.
Možno by bolo vhodné v budúcnosti
reštaurovať aj fasádu dávno zbúraného
domu číslo 6. Štefan Holčík   

FOTO - archív MMB
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BK Inter bude hrať Mattoni NBL, chce 

v nej ponaháňať najlepšie české kluby
BASKETBAL
Najvyššia česká basketbalová súťaž
Mattoni NBL bude mať v novom
ročníku aj dvoch slovenských
zástupcov - Astrum Levice a BK
Inter Bratislava. Bratislavčania
vstúpili do súťaže stredajším duelom
v Plzni, v sobotu 1. októbra 2011 ich
čaká domáca premiéra proti BC
Kolín.
V lige je štrnásť tímov, základná časť
sa hrá až do 4. februára dvojkolovo
systémom doma - vonku. Po 26 kolách
družstvá rozdelia na dve skupiny - v
skupine A1 budú tímy na 1. - 6. mieste,
v A2 na 7. - 14. priečke. V nadstavbo-
vých skupinách sa bude hrať zase sys-
témom doma - vonku. Všetky družstvá
z A1 postupujú do play-off, tímy na 7.
- 10. mieste čaká predkolo play-off
(siedmy s desiatym, ôsmy s deviatym,
víťazi postúpia do play-off), mužstvá z
11. - 14. miesta budú hrať o záchranu. 
Interisti absolvovali prípravu v dvoch
častiach. „Prvá trvala od polovice mája
do 1. júla a tento blok sa nám vydaril.
Dúfam, že sme v ňom položili základ
pre celú sezónu. Druhá časť trvala od
1. augusta,“ prezradil nový tréner Ste-
van Tot. Medzi jeho zverencami je nie-
koľko zahraničných posíl, ktoré si
samotný kormidelník pochvaľuje:
„Chceli sme pracovitých cudzincov s
dobrým charakterom. Nepotrebujeme
angažovať hráčov čiernej pleti len
kvôli atrakcii. Navyše je tu deväť slo-
venských hráčov pod 22 rokov, ktorí
by mali byť na aspoň päť-šesť rokov

zárukou, že Inter bude mať silný
káder.“ O cieli pre nový ročník má Ste-
van Tot jasno: „Chceme potrápiť aj
najsilnejšie české kluby ako Nymburk,
Pardubice, Prostějov. Cieľom je agre-
sívny basketbal, rýchly, ale kontrolova-
ný...“
Prezident Stanislav Kropilák priznal,
že vstup do Mattoni NBA by mal Inte-
ru pomôcť: „Účasť v novej súťaži sa
odrazila aj na financiách. Pribudli nám
dvaja silní sponzori, čo nám dovolilo
angažovať zaujímavých hráčov. Stále
však nemáme generálneho partnera,
ktorého meno by sa objavilo aj na dre-
soch. Naším cieľom je postup do play-
off a nebyť v súťaži fackovacím paná-
kom. Od hráčov čakám bojovné výko-
ny, žiadny zápas nebude pre nás dopre-
du stratený. Na bojovný štýl máme
vhodné typy hráčov, teraz pôjde o to,
aby sme to z nich dostali.“ 
Prísnou prehliadkou prešla aj hala na
Pasienkoch. „Funkcionári si ju odskú-
šali a nemali výhrady. Boli to len drob-
nosti, ktoré sa dajú odstrániť, napríklad
vzdialenosť reklamných panelov,“ pre-
zradil Stanislav Kropilák.
Interisti zostávajú verní svojim farbám.
„Doma budeme hrávať v žltých dre-
soch, vonku v čiernych. Vstupné sú
dve eurá, permanentka stojí 33 eur.
Rozpočet je 6,25 milióna českých
korún, čiže asi 250-tisíc eur. Na vstup
do súťaže sme mali tri hlavné dôvody -
prebudiť medzi Bratislavčanmi záujem
o klub,  byť zaujímavý pre partnerov a
umožniť rast predovšetkým mladým

hráčom,“ upresnil manažér klubu
Michal Ondruš.
Kapitánom družstva je Stjepan
Gavran: „Nový tréner prišiel s novou
filozofiou, ktorá by spolu s kvalitnou
prípravou mala zabezpečiť úspešnú
sezónu. Verím, že budeme podávať
také výkony, aby diváci mali z nášho
basketbalu dobrý pocit a aby sme
mohli zabojovať o play-off. Ak sa to
podarí, potom už je všetko možné.“
V samotnom kádri sú dvaja Američa-
nia - Allen a Bridgewaters, Kanaďan s
britským pasom Beckles, Chorvát
Gavran a desať Slovákov, z ktorých
Fulka prišiel na hosťovanie zo Spišskej
Novej Vsi a Galád prestúpil z BSC
Bratislava. Pár dní pred úvodným due-
lom navyše pribudol do kádra aj 23-
ročný britský pivot Morakiny Williams
(213cm/130 kg)...
V príprave sa Bratislavčania stretli so
slovenskými, českými aj rakúskymi
klubmi a niektoré výsledky, napríklad
víťazstvo vo Svitavách či s Rakúšanmi
naznačujú, že Inter by po jarnej desia-
tej priečke mohol nadviazať na slo-
venskú slávu spred niekoľkých rokov,
prípadne na nabitú halu z čias súbojov
kropilákovcov proti Zbrojovke Brno,
VŠ Praha alebo pražskej Sparte...
Prvý domáci duel čaká Bratislavčanov
v sobotu 1. októbra proti Kolínu, v tom
istom mesiaci sa fanúšikovia môžu
tešiť na stretnutia s Prostějovom, USK
Praha, Nymburkom, slovenské derby s
Levicami je na programe 12. novemb-
ra. Dušan Blaško

Petržalčania

zdolali D. Kubín

a sú na 5. mieste
FUTBAL
Druhá najvyššia futbalová súťaž má
za sebou desať kôl a hráči Petržalky
1898 sa opäť prebojovali do lepšej
polovice tabuľky.
Podarilo sa im to vďaka víťazstvu 2:0
nad Dolným Kubínom, ktoré ich vynies-
lo až na piatu priečku. Zverenci Norber-
ta Hrnčára sa najbližšie predstavia na
ihrisku predposledného Lučenca a bodo-
vý zisk by im pomohol zmazať mínuso-
vé body v tabuľke pravdy. (db)

Belasá juniorka 

je stále na čele

3. ligy Západ
FUTBAL
Fanúšikovia a futbalisti ŠK Slovan už
poznajú termín osemfinálového duelu
Slovenského pohára s AS Trenčín.
Zápas odohrajú na umelej tráve na
Sihoti v stredu 26. októbra 2011 o
17.30 h. Pre priaznivcov Slovana sú
zaujímavé aj informácie o mládežníc-
kych tímoch. Opäť sa darilo juniorom,
nad Moravanmi zvíťazili 2:0 (góly
strelili Vrablec a Čejtei), čo ich v 3. lige
skupiny Západ udržalo na postupujú-
com prvom mieste. 
V dobrých výsledkoch pokračujú aj
dorastenci belasých. V Podlaviciach
vyhrali 3:1 a stále sa tak držia v najlepšej
trojici spolu s tradičnými rivalmi Trna-
vou a Nitrou. (db)

Na malú plochu

sa dostane 

aj verejnosť
KORČUĽOVANIE
Bratislavčania môžu už od polovice
septembra využívať zrekonštruovaný
Zimný štadión Ondreja Nepelu na
verejné korčuľovanie. 
Ľadová plocha malej tréningovej haly je
pre korčuliarov k dispozícii každý týž-
deň od stredy do piatka v čase od 16.00
do 17.30 h. Počas víkendov sú brány šta-
dióna otvorené pre verejnosť až dvakrát
v priebehu dňa, predpoludním od 10.00
do 12.00 h a popoludní od 14.00 do
16.00 h. Vstupné počas pracovných dní
je pre dospelých 1,80 eur a 1,40 eur pre
deti, víkendová dvojhodinová vstupenka
stojí 2 eura pre dospelého a 1,60 eura pre
deti. (brn)   

Jesenný 

hendikep

s lahôdkami
DOSTIHY
Dostihová dráha v Starom háji sa
ešte nechystá na zimný oddych. V
nedeľu 2. októbra 2011 od 14.00 h
diváci uvidia všetky druhy dostihov,
od rovinových cez prútené prekážky,
steeplechase a klusácke zápolenia.
Najväčším ťahákom popoludnia bude
Jesenný hendikep, rovina I. kategórie na
1800 metrov. Návštevníci si však prídu
na svoje aj vďaka gurmánskym pochúť-
kam v podobe cigánskej pečienky, klo-
básy či iných voňavých lahôdok. (vk)
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KVALITNE a RÝCHLO
(do 24 dní)

akreditovaný MPSVaR, platný v SR a EU

OPATROVATE¼SKY
KURZ VaV

´

od 179€

denný a veèerný

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

ZADARMO:
Využite TERAZ!Z¼AVY

www.VaVslovakia.sk
0907 035 335 0911 996 639

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

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!

Rugbistom

a rugbistkám sa 

začína sezóna!
RUGBY
Rugbisti bratislavského Slovana
odštartovali nový ročník slovenskej
7s ligy turnajom v Chtelnici, kde v 1.
kole ako obhajca titulu zvíťazili a
suverénne prevalcovali všetkých
súperov. 
Pokiaľ ide o „veľké“ 15-kové rugby,
sezóna sa začne v nedeľu 25. septem-
bra o 14.00 h, keď sa na domácom
ihrisku v Čunove predstavia proti
ostravskému tímu RC Sokol Marián-
ske Hory. Samotný Slovan bude v 1.
českej lige  hrať ako jediný zástupca
slovenského rugby. 
Ženy Slovana sa premiérovo predsta-
vujú v rakúskej najvyššej súťaži. Tu už
odohrali aj svoj prvý turnaj v Grazi,
kde skončili na peknom 4. mieste.
Jeden takýto turnaj sa bude na jar orga-
nizovať aj na Slovane.
Slovenská rugbyová únia v spolupráci
so Slovanom Bratislava počas maj-
strovstiev sveta na Novom Zélande pri-
víta účastníkov turnaja majstrovstiev
Európy 3. skupiny, na ktorom sa okrem
domácej reprezentácie predstavia rug-
bisti Azerbajdžanu a Bosny a Hercego-
viny. Pôjde o historicky najväčšie rug-
byové podujatie na Slovensku! Zápasy
sa odohrajú na ihrisku v Čunove 9.
októbra (Slovensko - Azerbajdžan), 12.
októbra (Azerbajdžan - Bosna a Herce-
govina) a 15. októbra (Slovensko -
Bosna a Hercegovina). Víťaz turnaja
postúpi do 2. skupiny majstrovstiev
Európy. (mk)

Belasí zabrali 

a konečne

získali tri body
FUTBAL
Polčas tŕpli fanúšikovia Slovana, či sa
náhodou nepredĺži štvorzápasová
séria bez víťazstva. Po 45 minútach
síce viedli Košičania na Pasienkoch
1:0, no Šebo s Milinkovičom zápas
otočili a belasí si pripísali tri body.
Necelých 2000 divákov sledovalo, ako
sa Slovan dlho trápil v koncovke. V stre-
de ihriska mal síce prevahu, ale na prvú
vážnejšiu šancu čakali tribúny až do 45.
minúty. Zvrat však prišiel hneď po pre-
stávke. Domáci rýchlo vyrovnali, vzápä-
tí pridali aj druhý gól a keby mali lepšiu
mušku, pokojne mohli pridať aj ďalšie
dva-tri. Nestalo sa tak a zverenci Vladi-
míra Weissa museli tŕpnúť až do záve-
rečného hvizdu, či Košičanom nevyjde
nejaká akcia... 
„Prvý polčas bol z našej strany totálnou
katastrofou. Hráči nevládali, to, čo pred-
vádzali, bol jeden veľký kŕč. Nič sa nám
nedarilo. Po prestávke sme však podali
výkon podľa našich predstáv a ak by
Šebo premenil aj ďalšie šance, víťazstvo
mohlo byť aj vyššie. Som veľmi rád, že
sme vyhrali a získali tri body, pretože pre
nás je teraz každé stretnutie ťažké.
Musím pochváliť najmä Milinkoviča so
Žofčákom, takéto výkony by mali podá-
vať hráči, ktorí sú ťahúňmi mužstva.
Niektorým som už dávnejšie naznačil,
že sa v Slovane iba vezú, čo nie je dobré.
Musíme s tým niečo urobiť,“ prízvuko-
val Vladimír Weiss.
Belasí sa v lige predstavia až v nedeľu,
keď cestujú do Prešova. (db)
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SWINGOVÝ BÁLSWINGOVÝ BÁL

www.serenaders.sk   www.cwspol.sk

S ORCHESTROM

A HOS OM MILANOM LASICOM

BRATISLAVA HOT SERENADERS®

hotel Kyjev Bratislavahotel Kyjev Bratislava
Banketová sála
15. október 201115. október 2011 
OD 19. DO 2. HODINY

Vystúpi aj Bratislavský dámsky tane ný
kabaret Hulla GirlsHulla Girls

aká vás Bohatá ve era, kvalitné víno,
polno ná kapustnica...

BLIŽŠIE NA

PODUJATIE PODPORUJÚ

Hudobná 

komédia

na zelenej lúke
DIVADLO
V Teátre Wüstenrot na Trnavskom
mýte 14. októbra 2011 o 19.00 h odo-
hrajú predstavenie Na tý louce zelený. 
Hudobná komédia mala premiéru 28.
júna 1935 v Tylově divadle v pražských
Nuslích a vo svojej dobe zaznamenala
obrovský úspech. Do roku 1945 dosiah-
la 2718 repríz. Príbeh z dedinského pro-
stredia rozpráva o tom, čo všetko sa
môže stať, keď sa mladá slečna Alena
Skalická rozhodne modernizovať zdede-
né panstvo podľa posledných vedeckých
poznatkov a na pomoc si k tomu pozve
profesora Václava Bulfínka. 
Hrajú Josef Zíma, Věra Kalivodová,
Kateřina Kenardžievová, Štepánka Heř-
mánková, Josef Oplt/Oldřich Král,
Lucie Nováková/Pavlína Senič, Josef
Moravec, Aleš Ríha/Jan Zimmel, Miro
Grisa. (dš)

Jiří Stivín zahrá

v Klube Za

zrkadlom
HUDBA
V Klube Za zrkadlom na Rovnianko-
vej 3 vystúpi 6. októbra 2011 o 20.00 h
český hudobník Jiří Stivín.
Jiří Stivín je významný český džezový
hudobník, multiinštrumentalista, sklada-
teľ a pedagóg. Jeho hudobný prejav cha-
rakterizuje nespútanosť, improvizácia,
časté prechody medzi jednotlivými
hudobnými štýlmi. Interpretáciou pred-
klasickej hudby na zobcovej flaute sa
zaoberá od r. 1975. 
V Klube Za zrkadlom predstaví svoj
sólový koncert s názvom Sám se svým
stínem, kde bude interpretovať džez a
klasickú hudbu, ľudové piesne a vlastné
skladby s osobitou improvizáciou, ktorá
prekračuje všeobecne vžité predstavy o
džeze a zároveň rúca hranice medzi jed-
notlivými hudobnými žánrami. Nene-
chajte si ujsť tento mimoriadny hudobný
zážitok v podaní charizmatického Jiřího
Stivína. (dš)

Graffiti 

vs. Cancer

V Cvernovke
HUDBA, VÝSTAVA
V bratislavskej Cvernovke bude od
10. až 16. októbra 2011 benefičný pro-
jekt Graffiti vs. Cancer na podporu
detí bojujúcich s rakovinou. 
Cieľom projektu, ktorý organizuje ne-
formálna skupina Graffiti Roots, je
vyzbierať financie na pomoc o. z. Sve-
tielko nádeje, ktoré funguje ako Cen-
trum pomoci detskej onkológii. 
„Chceme spojiť graffiti ako naše hobby
s niečím užitočným, čo by pomohlo
ľuďom v núdzi,“ hovorí hlavný organi-
zátor Sofiane Zinai. Ťažiskom projektu
bude sobota 15. októbra 2011. Od 12.00
h do 18.00 h bude v Cvernovke hip-hop
market, o 20.00 h sa začne benefičný
koncert rapových kapiel, kde vystúpia o.
i. Indy a Wich, DNA, Kruscifix a Boy
wonder feat. DJ Spank. Z oboch eventov
pôjde vstupné na účely benefičnej zbier-
ky.  Počas celého týždňa budú grafiťáci
z celej Európy tematicky maľovať
obrovskú stenu Cvernovky. (dš)

Malý princ prvý

raz na baletnej

scéne SND
BALET
Nielen pre tých, čo dokážu stále sní-
vať pripravil Balet Slovenského
národného divadla tanečnú roz-
právku podľa príbehu Antoina de
Saint-Exupéryho Malý princ.
Tvorcovia ju venovali trom mužom,
ktorých tvrdá realita každého dňa
neobrala o sny a ktorí nás dodnes
povzbudzujú svojím citlivým vníma-
ním a neporaziteľným optimizmom.
Sú to Jaroslav Filip, Július Satinský a
Stanislav Radič.
Príbeh malého princa, ktorý opustil
svoju planétu B 612 a vybral sa hľa-
dať si priateľov, je v SND ako balet
stvárnený po prvýkrát. Vyrozprávať
príbeh bez slov, pútavo a príťažlivo
pre deti aj dospelých, si od tvorcov
vyžadovalo maximálne sústredenie a
schopnosti tvoriť krásne a pritom jed-
noducho. Malý princ sa ocitá na všet-
kých planétach, ktorým kraľujú roz-
právkové bytosti vyňaté zo sveta
dospelých. Stretáva Opilca aj Mamo-
nára, priblíži sa ku krásnej červenej
ruži a dá sa viesť cestami, ktorými sa
uberá dospelé ľudstvo. 
Za takmer 70 rokov od prvého vyda-
nia bol Malý princ preložený z fran-
cúzštiny do ďalších viac ako 180 jazy-
kov. V hlavnej postave sa striedajú
Orazio Di Bella, Ruan Crighton, Ser-
gej Jegorov a Maxim Sklyar. V posta-
ve ruže sa predstavujú Romina Kolo-
dziej, Barbora Kubátová, Viola Mari-
ner a Sarah Millner. Dáša Šebanová

Milan Sládek uvedie životopis Andyho

Warhola v predstavení Andy, Andy

Parov Stelar, Belleruche aj Čokovoko

DIVADLO
Bratislava sa môže tešiť na predstave-
nie svetoznámeho míma, herca a reži-
séra Milana Sládka s názvom Andy
Andy. Ide o komediálny životopis
princa pop-artu Andyho Warhola. 
Predstavenie je kombináciou pantomí-
my, tanca, klauniády a herectva. Warho-
lovu excentrickú osobnosť a život plný
protikladov v ňom diváci spoznajú sku-
točne dokonale. Zachytáva kreatívne a
akčné momenty, ale aj tiché, zamyslené
chvíle a robí tak náhľad do Warholovej
duše úplným. Plánované sú tri predsta-
venia a to 23., 24. a 25. októbra 2011
vždy o 19.00 h v divadle Nová scéna. 
Sládek prvý raz vedome vnímal existen-
ciu Andyho Warhola začiatkom sedem-

desiatych rokov vďaka filmu Flesh.
Dovtedy o umelcovi nič nepočul, pre
Československo neexistoval. Zapáčil sa
mu jeho provokatívny spôsob filmového
vyjadrovania. A keď raz v istom časopi-
se o umení na jednej z kresieb objavil
slovenskú vetu (bola to rada Warholovej
matky, kde dostať kúpiť dobrú klobásu),
začal  sa zaujímať o jeho pôvod. 
Podnetom pre Sládkov pantomimický
opus s názvom Andy, Andy bola návšte-
va v Múzeu Andyho Warhola v decem-
bri 2002. Do Pittsburghu ho autom viez-
li manželia, americkí Slováci, s ktorými
sa zoznámil vo Washingtone. Veľmi
dobre poznali Andyho bratov, a tak si
mím vypočul mnoho zábavných histo-
riek. Najstarší brat John vtedy vlastnil

kuraciu farmu, z ktorej nemal veľké
zisky. Ako nositeľ známeho mena sa
pokúšal aj o umeleckú dráhu v nádeji, že
tým získa viac prostriedkov než z farmy.
Atak nechal niektoré z kureniec zo svoj-
ho chovu najprv prebehnúť cez rozliatu
farbu a potom pobehať po bielom plátne.
Viazanka, ktorej vzor vznikol uvedeným
spôsobom a ktorú mal na svojom krku
uviazanú Sládkov sprievodca, vraj stála
300 dolárov. 
A čo hovorí Milan Sládek o princovi
pop-artu? ,,Andy Warhol ma nezaují-
ma len ako výtvarník, ale aj ako člo-
vek, ktorého korene siahajú na Slo-
vensko. Preto si nahováram, že ho
môžem z tejto perspektívy pochopiť
inak ako mnohí iní.“ (brn)

HUDBA
Electroswingová úderka Parov Stelar
Band, bluesovo-triphopoví Belleruche
aj alternatívne hiphopové dievčenské
duo Čokovoko sa v októbri predstavia
v Bratislave.
Parov Stelar Band zahrajú 24. októbra
2011 v Majestic Music Clube na Karpat-
skej ulici (bývalá YMKA), britskí Belle-
ruche o dva dni neskôr 26. októbra 2011
v Kultúrnom centre Dunaj na Nedbalo-
vej 3, a na rovnakom mieste sa už 15.
októbra 2011 predstavia aj Čokovoko.
Marcus Füreder, laptopový mág z rakú-
skeho Linzu, začínal vystupovať ako DJ
Plasma a až neskôr si začal hovoriť
Parov Stelar. V roku 2005 pribral živú

kapelu. Parov Stelar je považovaný za
zakladateľa štýlu známeho ako electro-
swing, ktorý kombinuje house, electro či
drum n bass so swingom a džezom 20.
až 40. rokov minulého storočia.
Na jediné tohtoročné vystúpenie na Slo-
vensku privezie Parov Stelar do Bratisla-
vy saxofonistu známeho pod menom
Max the Sax či speváčky Beate Baum-
gartner. Dva dni po Parov Stelar Band
zažije Bratislava koncert ďalšej hviezdy
podobného hudobného razenia - 26.
októbra 2011 v Kultúrnom centre Dunaj
na Nedbalovej 3 sa môžeme tešiť na
britské trio Belleruche, ktoré vo svojej
tvorbe kombinuje elektroniku, soul,
funk, blues aj hiphop. Skupina, ktorá

vznikla v roku 2005 v Londýne, bola
pôvodne prirovnávaná najmä k tripho-
povým Portishead či elektro-folkovým
Lamb, no postupne sa prepracovala k
osobitému zvuku niekde na pomedzí
„zremixovaného bluesu“ a elektroniky
na spôsob Moloka, s ktorým ju spája aj
veľmi príbuzný hlasový prejav speváčky
Kathrin deBoer.
Októbrový koncertný program odštartu-
jú už v sobotu 15. októbra 2011 spoloč-
ným vystúpením v KC Dunaj na Nedba-
lovej 3 brnianske divožienky Čokovoko
a slovenské duo Hudák & Bene. V
oboch prípadoch ide o projekty, ktoré
vzišli z hip-hopu, berú však tento štýl s
nadhľadom. (dš)
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Predajné 
miesto

v areáli

Rodinné domy 

v Bratislave od

vrátane DPH

Byty v Bratislave od

vrátane DPH52 204 €

232 911 €

Nové bývanie

Nové zážitky

www.slnecnice.sk 

Dunaj

Petržalka

Bratislava

Hrad

Karlova Ves

Lamač

Rača

Nové Mesto

Vajnory

Vrakuňa

Ružinov

Slnečnice ponúkajú 192 štýlových bytových 
jednotiek v štyroch mestských vilách a jednom 
bytovom dome. Moderný dizajn, kvalitné 
prevedenie, dobrá dispozícia a rozmanitosť 
veľkostí bytov umožňuje vybrať si každému 
záujemcovi. 

Pre mladých ľudí a menšie rodiny sú v ponuke 
najmä  1- a 2-izbové  byty. Výnimočné 
a originálne sú byty s predzáhradkami, ktoré sú 
akýmsi medzistupňom medzi bývaním v domoch 
a bytoch. Neobyčajný komfort si vychutnajú 
obyvatelia bývajúci v bytoch na strechách 
vilových domov s oázou zelene a priestrannou 
terasou. V severných a južných mestských vilách 
sú takmer všetky byty jedinečné – originálne.

Slnečnice ponúkajú rodinné tehlové domy 
v radovej zástavbe s využitím prírodných 
materiálov. Rozdelené sú do blokov po dvoch, 
štyroch a šiestich domoch so zabezpečením 
maximálneho súkromia a intimity. Každý dom 
má k dispozícii garáž. 

Slnečnice vám poskytnú aj zázemie občianskej 
vybavenosti. Kompletné potreby pre jej 
obyvateľov poskytne desať presklených 
priestorov s rozmermi  61 – 91 m2. Nechýbajú 
kaviarne a možnosti na relax. Variabilný priestor 
dá obyvateľom s domovom v Slnečniciach 
príležitosť na spájanie či oddeľovanie prevádzok 
podľa vlastných požiadaviek a predstáv. 

Áno novému domovu v Slnečniciach 
je rozhodnutím rozumu a citu.

5 minút od centra Komfortné parkovanie Šport, relax a príroda Prvotriedne domy a byty Občianska vybavenosť
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SOBOTA 1. októbra
� 8.00 - Výmenné stretnutie zberate-
ľov, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 10.00 - Trh na nádvorí, výtvarné
workshopy pre rodiny s deťmi, Nádvorie
SNG, Rázusovo nábrežie 2
� 14.30 - Zvonček a bambuľka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Dlhý, široký a bystrozraký,
Theátro Štvorkolka, SNG, Vodné kasár-
ne, Rázusovo nábrežie 2
� 15.00 - Svedectvo času - Z najnov-
ších a starších nálezov na Bratislav-
skom hrade, lektorované prehliadky
výstavou, Bratislavský hrad
� 16.00 - Rozkrávka, divadelné stretnu-
tie s Elou a Hopom, DK Kramáre, Stro-
mová 18
�16.00 - Workshopy pre rodiny s deťmi,
SNG, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie 2
� 17.00 - Za dychovkou na Vajnorskú
s Dychovka 11 Z Ivanky, Stredisko kul-
túry, Vajnorská 21
� 18.00 - Jednohubky, 1lektor, 1 dielo,
1 príbeh, na výstave Nové Slovensko,
SNG, Esterházyho palác, Námestie Ľ.
Štúra 4
� 18.00 - Stopy snov alebo Komento-
vané obrazy z netradičného dialógu,
hrajú klienti a pedagógovia DSS Prima a
Patrícia Jarjabková - Garajová, Dáša
Rúfusová, Staromestský klub 10x10,
CDLaV, Školská 14
�19.00 - Komplic, kriminálna komédia,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7

� 19.00 - Lúčka, vystúpenie detského
folklórneho súboru. DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.30 - Pr0j3kt Kal1br1um, premié-
ra novej sci-fi - drámy, divadlo Atrapa,
DK Lúky, Vigľašská 1
� 20.00 - Bratislava v pohybe, Biopro-
dukt, Štúdio tanca, elledanse, Dom T&D,
Miletičova 17/B
� 20.00 - Kinečko blafuje, Amfiteáter
príp. Kinosála SNG, Rázusovo nábrežie

NEDEĽA 2. októbra
10.00 - Trh na nádvorí, výtvarné works-
hopy pre rodiny s deťmi, Nádvorie SNG,
Rázusovo nábrežie 2

� 10.30 - Nedeľné matiné, A. Antalová,
harfa, I. Fábera, hoboj, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11   
� 10.30 - Pipi, dlhá Pančucha, muziká-
lové divadlo Alkana, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 10.00, 14.30 - Zvonček a bambuľka,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Cvrčko a Samo, píšu, kreslia
a viažu knihu, tvorivá dielňa od 6-12
rokov, Nádvorie SNG a Vodné kasárne,
Rázusovo nábrežie 2
� 15.00 - Svedectvo času - Z najnov-
ších a starších nálezov na Bratislav-
skom hrade, lektorované prehliadky
výstavou, Bratislavský hrad
�15.00 - Siesta v galérii, Nové Slovens-
ko - ťažký zrod moderného životného
štýlu 1918 - 1949, prehliadka výstavy s
kurátorským výkladom autora, SNG,
Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4 
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Charlies duo, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Dobšinského rozprávky,
Trojruža, Múdry Maťko a blázni,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 17.00 - V SNG číta..., hostia M. Krá-
ľovičová, Ľ. Feldek, P. Salne, SNG,
Rázusovo nábrežie 2
� 17.00 - Bratislava v pohybe, diskusia fó-
kus Slovensko, Dom T&D, Miletičova 17/B
� 18.00 - Kinečko blafuje, Amfiteáter
príp. Kinosála SNG, Rázusovo nábrežie
� 20.00 - Mono, debris company, Dom
T&D, Miletičova 17/B

PONDELOK 3. októbra
� 13.00 - Krása staroby, staroba v
kráse, vernisáž, výstava ručných prác
seniorov - obyvateľov Seniorcentra na
Podjavorinskej ul. a Domova dôchodcov
Ohel David, organizuje Staromestská
knižnica - pobočka Panenská
� 15.00 - Kytica pozdravov, otvorenie
IV. ročníka SENIOR FEST 2011 v rámci
Mesiaca úcty k starším, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
�17.00 - Barónka, Osudy Margity Czo-
belovej medzi Mednyanszkym a Robbe-
Grilletom, výstava, Kabinet starého ume-
nia, Vodné kasárne, Rázusovo nabrežie 2,
�17.00 - diskusia fókus Česká republi-
ka, Ondřej Hrab, Dom T&D, Miletičova
17/B
� 19.00 - Stretnutie s divadlom, Liz
Fullerová: Ja a Hollywood, premiéra,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Ander z Košíc, zábavný večer
ľudového rozprávača dopĺňa duet Galá-
nečky, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.09 - Na chválu vína a na krásu,
poézia charizmatickej poetky, blues a

spirituálny tanec, Art Club Scherz, Parti-
zánska 2, Palisády
� 20.00 - Emigranti, Verte Dance, Dom
T&D, Miletičova 17/B

UTOROK 4. októbra
� 10.00 - Výživa seniorov, zdravotná
prednáška, CC centrum, Jiráskova 3
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
multimediálnych tvorivých dielní inšpi-
rovaný významnými dejinnými udalos-
ťami, CC centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - diskusia fókus Poľsko, Wlo-
dzimierz Kackowski Dom T&D, Mileti-
čova 17/B
� 17.00 - Focus, jedno vybrané dielo zo
Zbierky európskeho maliarstva SNG pred-
staví kurátorka Zuzana Ludiková, Vodné
kasárne SNG, sála talianskeho maliarstva
16. - 18. stor., Rázusovo nábrežie 2
�17.30 - Línia, forma a farba, vernisáž
výstavy výtvarníkov mesta Plovdiv, Bul-
harský kultúrny inštitút, Jesenského 7
� 19.00 - Rómeo, Júlia a vírus, Túlavé
divadlo, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.30 - Modelky II., divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Closiness, Teatr Tańca Zawi-
rowania, Dom T&D, Miletičova 17/B

STREDA 5. októbra
� 10.00, 14.00 - Figaro, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, pest-
rý mix výtvarných štýlov a zaujíma-
vých aktivít pre deti, Šperkárska diel-
nička zameraná na výrobu ozdôb z
netradičných materiálov, pre školákov
základných škôl, CC centrum, Jirásko-
va 3
�17.00 - diskusia fókus Maďarsko,Györ-
gyi Szabó, Dom T&D, Miletičova 17/B
� 17.00 - Klenotnica umenia, vernisáž
výstavy obrazov a šperkov, DK Zrkadlo-
vý háj, Rovniankova 3
� 17.30 - Jazyková kaviareň, stretnutie
záujemcov o rozhovor v cudzích jazy-
koch, Café Studio, Laurinská 13
� 17.30 - India - matka východu, pred-
náška o mytológii a filozofii starej indic-
kej civilizácie, Seminárna sála Univerzit-
nej knižnice, Klariská 5
� 18.30 - Prezentácia: Dva roky Accen-

tus Musicalis, Mozartova sieň Rakúskeho
veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Jednofázové kvasenie, folko-
vý koncert, Staromestský klub 10x10,
CDLaV, Školská 14
� 19.30 - Modelky II., divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20:00 - Vis-a-vis meetings with A/
Anna Réti City/Bloom!, Dom T&D,
Miletičova 17/B

ŠTVRTOK 6. októbra
� 10.00 - Figaro, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Vychádzka starou Bratisla-
vou, Fontány starého mesta, zraz Hlavné
námestie, Rolandova fontána
� 16.00 - Klub Patchwork, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
� 17.00 - Slovo ku knihe, Lila Szabó:
Knižné umenie Maďarov na Slovensku
1918 - 1945, Prednášková sála Univerzit-
nej knižnice, Ventúrska 11
� 18.00 - Kloaka v Hopkirku, magazín
nekonvenčnej a experimentálnej tvorby,
K.Zbruž, prezentácia knihy, Chillout &
culture bar Hopkirk (budova YMCA),
Karpatská 2, vstup voľný
� 19.00 - Elektrická bomba, divadlo
Ívery, CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Rómeo a Júlia, Medzinárodné
divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.30 - Modelky II., divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Jiří Stivín, koncert, Klub Za
Zrkadlom, Rovniankova 3

PIATOK 7. októbra
� 9.00, 11.00 - Princezná Kukulienka,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Čaro prírody a jej detail,
výstava fotografií Vlastimila Zemandla z
horských oblastí Malých Karpát a Jesen-
níkov, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Music Club, Art (instrumen-
tal electric cello rock) + Guest, DK
Lúky, Vigľašská 1
�19.00 - S právom na nádej, benefičný
koncert, účinkujú M. Harich, Goodox,
Relatívny Pojem,River Band, Orcan,
Rollbreakers, The Shed, Dom kultúry
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Taste Japan, predstavenie ja-
ponskej gastronómie, Dom T&D, Mileti-
čova 17/B
� 20.00 - Transformed Girl“/Kae Ishi-
moto, Leftover shadow, Ko Murobushi
& Batarita, Dom T&D, Miletičova 17/B

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

vyjdú opäť o týždeň

6. októbra 2011
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ELEGANCIA JE
PREJAVOM OSOBNOSTI.

VINCENT CASSEL

NOVÁ, 5-DVEROVÁ, LANCIA YPSILON.

www.lancia.sk
MOTOR-CAR BRATISLAVA s.r.o., Tuhovska 11, 831 07 Bratislava -  p.machacek@motor-car.sk - 02 / 4929 4484, 0905 / 447 291
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