
Račianski poslanci ako prví v Brati-
slave nedávno prijali nové nariadenie
o zhromažďovaní obyvateľov. O tom,
čo konkrétne to pre občanov zname-
ná, sme sa pozhovárali so starostom
Rače Petrom PILINSKÝM (SZ).
- Nové všeobecne záväzné nariadenie o
zhromažďovaní obyvateľov vzniklo
najmä z iniciatívy poslancov a keďže
rád podporím aktivity k posilneniu spo-
luúčasti verejnosti v rozhodovacom pro-
cese, predkladané nariadenie sme po
drobných legislatívnych úpravách pred-
ložili na schválenie zastupiteľstvu. Na
základe neho môžu Račania po predlo-
žení petície, ktorú podpíše aspoň päť
percent voličov, alebo pri návrhu mini-
málne piatich poslancov miestneho
zastupiteľstva, zvolať zhromaždenie. 
Chýbalo vôbec vo vašej mestskej časti
také nariadenia?
- Určite sa dá existovať aj bez podobné-

ho nariadenia, ale keďže v Rači chceme
aktívne komunikovať s obyvateľmi,
posilnili sme možnosť ich participácie
na rozhodovaní o dôležitých otázkach v
mestskej časti. Nemyslím si, že pre
každé rozhodnutie na zastupiteľstve sa
bude organizovať zhromaždenie. Som
však presvedčený, že ak takýto závažný
prípad nastane, názor verejnosti vypo-
čujeme a, verím, že aj zohľadníme.
Aké konkrétne ustanovenia a povin-
nosti prináša nové nariadenie? 
- Upravuje podmienky zvolávania, orga-
nizovania a uskutočňovania zhromažde-
nia. Stanovuje aj  lehoty pre vykonanie
jednotlivých úkonov v súvislosti so zvo-
laním zhromaždenia, čo dáva istotu, že
zhromaždenie, na ktorom by sa občania
mali vyjadriť k nejakej aktuálnej otázke,

sa zvolá včas. Čo sa týka uskutočnenia
zhromaždenia a hlasovania o závereč-
nom vyhlásení účastníkov, vyžaduje sa
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítom-
ných. Samozrejmosťou je zakotvenie
povinnosti informovania verejnosti o
zvolaní zhromaždenia, najmä na úradnej
tabuli a internetovej stránke mestskej
časti. Je dôležité, že zápisnica zo zhro-
maždenia tvorí súčasť materiálu predlo-
ženého na najbližšie zasadnutie miestne-
ho zastupiteľstva a je podkladom pre
rozhodnutie miestneho zastupiteľstva.
Ako sa môžu občania vyjadrovať k
predaju obecného majetku či využitia
verejných priestorov?
- Túto možnosť majú občania aj dnes a
náležite ju využívajú. S mnohými komu-
nikujem osobne. Napríklad o niektorých
nešťastných investičných projektoch,
ktoré sme zdedili po predchádzajúcom
vedení. Zhováral sa Robert Lattacher
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DEVÍN / VAJNORY
Prvá októbrová sobota bola aj tento
rok v Devíne v znamení šarkanov a
lietania. Mestská časť Devín spoloč-
ne s občianskym združením Za kraj-
ší Devín už po šiesty raz zorganizo-
vali v hradnom areáli Devínsku šar-
kaniádu.
Išlo nielen o súťaž o najväčšieho a naj-
menšieho šarkana, či o to, koho šarkan
vyletí najvyššie, ale vyše dvesto
malých a veľkých Bratislavčanov sa
sem prišlo najmä zabaviť. Ako priznal
osemročný Frederik, bolo to oveľa lep-
šie, ako sedieť doma pred televízorom
a napchávať sa popcornom.
Za myšlienkou zorganizovať v Devíne

šarkaniádu sú miestni nadšenci, ktorí
chceli pripraviť program pre devínske
deti. Do Devína však chodia púšťať
šarkanov deti z celej Bratislavy a na
svoje si prídu aj rodičia - šarkaniáda je
totiž príležitosťou ochutnať aj tohto-
ročný ríbezlák, ktorý sa stal jedným z
tunajších lákadiel.
Mestská časť Devín je pritom už nie-
koľko rokov v nútenej správe pre dlhy,
ktoré v 90. rokoch narobila vtedajšia
samospráva. Je sympatické, že Devín-
čania sa napriek tomu vedia zabaviť a
pripraviť dobrú zábavu aj pre obyvate-
ľov ostatných mestských častí.
Devínska šarkaniáda už tradične začína
sezónu púšťania šarkanov v Bratislave.

O tri týždne však budú šarkany lietať aj
na opačnom konci mesta - vo Vajno-
roch. Na bývalom športovom letisku
bude v nedeľu 23. októbra 2011 ďalšia
Vajnorská šarkaniáda. Od 12.00 h sa
začína tréning či skúšanie šarkanov, od
13.30 h je registrácia a od 14.00 h
súťaž šarkanov. Aj tu budú síce súťažiť
o atraktívne ceny, aj Vajnorčanom však
v prvom rade pôjde o jesennú zábavu a
kopec srandy. Vítaní sú „vodiči“ šarka-
nov všetkých vekových kategórií z
celého mesta. Kto nemá šarkana, môže
si ho, podobne ako v Devíne, aj tu
kúpiť priamo na mieste. Najviac cene-
né sú však, samozrejme, tie vlastnoruč-
ne zmajstrované. (pol)

Po Devíne poletia šarkany vo Vajnoroch
Sobotné púšťanie šarkanov v Devíne bola zábavou pre malých aj veľkých. FOTO - Slavo Polanský

Račania si už môžu zvolať zhromaždenie

Vypredaný

štadión tlieskal

Rangers, ale

aj slovanistom
BRATISLAVA
Bratislava má za sebou ďalší hokejo-
vý sviatok. Hokejisti Slovana prehrali
v exhibičnom stretnutí s New York
Rangers 1:4. Viac ako o výsledok však
išlo o to, že do hlavného mesta zavítal
jeden z najslávnejších (ak nie vôbec
najslávnejší) klubov sveta.
Bratislavčania síce podľahli hviezdam
NHL 1:4, ale vypredané hľadisko Zim-
ného štadióna Ondreja Nepelu videlo
vyrovnaný zápas, v ktorom boli slova-
nisti dôstojným súperom. Domáci
dokonca viedli, no v druhej polovici
stretnutia už favorit potvrdil svoje kva-
lity. Pre Slovan to bola druhá skúse-
nosť s tímom z NHL, pred tromi rokmi
prehral s Tampou Bay 2:3 po samostat-
ných nájazdoch.
„Máme za sebou krásny zážitok,“ pre-
zradil po dueli Miroslav Šatan, ktorý
prihral Švárnemu na jediný domáci gól.
„Prvých 25 minút z našej strany ma
milo prekvapilo, dokonca sa mi zdalo,
že Rangers boli naším výkonom zasko-
čení. Všetko otočila presilovka hostí
piatich na troch, odkedy sa zápas začal
vyvíjať pre hostí. Škoda, že sme nevyu-
žili naše šance za stavu 1:0... Hralo sa
vo výbornej atmosfére, hráči Rangers si
budú Bratislavu určite dlho pamätať,“
dodal Miroslav Šatan. (brn)

Belasí chceli

aspoň bod, 

prehrali 0:3
FUTBAL
Futbalisti ŠK Slovan prehrali aj v
druhom stretnutí F-skupiny Európ-
skej ligy. Po domácej strate s Bilbao
nestačili na rakúsky Salzburg, ktoré-
mu vonku podľahli hladko 0:3.
Vyše tisícky fanúšikov belasých odces-
tovalo do Salzburgu s vierou, že slova-
nisti získajú u zrejme najprijateľnejšie-
ho súpera v skupine minimálne bod.
Prehra je pre Slovan krutá, Salzburg
bol však určite lepším tímom, aj keď to
nie je mužstvo, ktoré by patrilo do vyš-
ších európskych priečok... 
Po stretnutí sa rozoberalo, aký by bol
vývoj zápasu, keby Milinkovič trafil v
úvode do siete. Na keby sa však futbal
nehrá a dnes už asi nikomu nenapadne,
aby spomínal, aké šance mal AS Rím v
bratislavskom či v rímskom stretnutí.
Futbal sa hrá na góly a ich strelenie
patrí tiež k individuálnemu majstrov-
stvu hráčov. V F-skupine je zatiaľ na
čele Athletic Bilbao. V najbližšom kole
sa v Bratislave predstaví Paríž St. Ger-
main, zápas odohrajú vo štvrtok 20.
októbra o 21.05 h na Pasienkoch. (db)

Osud hotela

Kyjev je neistý,

rekonštrukciu

neohlásili
STARÉ MESTO
Majoritný vlastník hotela Kyjev ne-
dávno oznámil, že hotel onedlho mi-
nimálne na rok uzatvorí kvôli rozsia-
hlej rekonštrukcii. Miestny staro-
mestský stavebný úrad však neevi-
duje žiadnu žiadosť, ani návrh na
rekonštrukciu tohto ubytovacieho
zariadenia v centre mesta.
Zariadenie slúži verejnosti od roku
1972. Hotel dlhé desaťročia fungoval
bez zásadných investícií, čo sa odrazi-
lo na technickom stave budovy, exte-
riéri aj interiéri. Väčšinový investor
Lordship sa preto rozhodol pre rozsiah-
lu a komplexnú prestavbu budovy,
ktorá by mala byť súčasťou pripravo-
vaného projektu nového Kamenného
námestia. Ten chce spoločnosť predsta-
viť v budúcom roku. Obchodné prie-
story v rámci budovy, ako aj verejné
parkovisko pri hoteli budú zatiaľ ďalej
slúžiť verejnosti. 
Projekt premeny Kamenného námestia
predstavila spoločnosť Lordship už v
roku 2006. Vtedy tvrdila, že v roku
2007 už hotel Kyjev nebude stáť.
Moderný polyfunkčný komplex mal
pracovný názov Centre Plaza a rátalo sa
v ňom s hotelom, komerčnými plocha-
mi a s kancelárskymi priestormi. Pro-
jekt rátal aj s vytvorením dvoch nových
ulíc prekrytých veľkou sklenenou
guľou chrániacou priestor pred vplyvmi
počasia. Pod zastrešenou sklenenou
kupolou plánovala súkromná spoloč-
nosť zriadiť veľkú skleníkovú záhradu
s výhľadom. K dispozícii mali byť aj
dve poschodia na komerčné využitie
vrátane novej predajne Tesco. Premena
Kamenného námestia sa mala pôvodne
začať v roku 2007, odhadovalo sa, že
bude trvať asi dva roky. (rob)

Zo Snežienky

na Železnej

hotel nebude
NOVÉ MESTO
Projekt súkromného investora s vy-
budovaním hotela na mieste bývalej
výletnej reštaurácie Snežienka už ne-
platí. Potvrdil to starosta mestskej
časti Nové Mesto Rudolf Kusý.
Proti výstavbe hotela v údolnej stanici
lanovky na Kamzík protestovali občania
mesta aj petíciou. Miestna samospráva
počas pôsobenia bývalého starostu
Richarda Frimmela projekt hotela pod-
porovala. Okrem verejnosti a ochraná-
rov však narazila aj na odpor vtedajšieho
vedenia hlavného mesta. Nová novo-
mestská samospráva ráta s obnovou
výletnej reštaurácie.. (rob)
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ČUNOVO
Situácia na Čunovských jazerách sa
nemení. Aj po sprísnení ochrany úze-
mia v bezprostrednom okolí jazier
sem počas tohtoročnej letnej sezóny
chodili návštevníci, ľudia sa tu kúpali
a  nikto nevyriešil problém s parkujú-
cimi a až k vode jazdiacimi autami.
Po tom, ako krajský úrad životného pro-
stredia v minulosti povolil kúpanie na
základe zníženia ochrany vodného
zdroja, ochranári sa začali sťažovať na
devastáciu prírody v okolí jazier. Na
začiatku tohtoročnej sezóny preto vyda-
li zákaz vstupu k jazerám kvôli ochrane
vzácnych biotopov. 
Podľa starostky Čunova Gabriely Fe-
renčákovej, zákaz vstupu síce stále platí,
ale súčasne sa aj stále porušuje. Pripo-
menula, že rampu na začiatku cesty si
Rusovce neželali kvôli možnému sťaže-
niu dopravnej situácie na hlavnej ceste.
Podľa nej by sa dalo v tejto lokalite
vyjsť v ústrety všetkým, ak by sa prijali
jasné pravidlá využívania tohto územia.
Problémom zatiaľ stále zostáva odpad,
ktorý dva razy do roka vyzbierajú miest-
ni rybári a odvezú Rusovce a Čunovo.
Ako dodala, pozemky v okolí jazera
vlastní družstvo PD Dunaj, ktoré však
zatiaľ „mlčí“.
Minister životného prostredia SR József
Nagy si myslí, že ak by sa zrušila ochra-

na úplne a dovolilo by sa iba komerčné
využitie územia, dôsledkom by bol
pohľad na zaparkované autá a motorky,
rozhádzané odpadky a neupratané
murované ohniská. „Neotravoval by nás
len dym z pahreby, ale aj vôňa cesnako-
vých langošov z bufetov, ktoré by sa
tam skôr či neskôr objavili,“ uviedol. 
Sám je proti tomu, aby jazero stratilo to
svoje najcennejšie, teda čaro nedotknu-
tej prírody, pre ktoré tam podľa neho
ľudia chodia. „A práve preto musíme
strpieť navrhované obmedzenia. Je to
prirodzená regulácia parkovacích mož-

ností,“ uviedol minister.  Ako konštato-
val, cieľom orgánov ochrany prírody je
hľadať riešenie na možné zlúčenie
potrieb ochrany s možnosťami  rekreá-
cie. Po prípadnom vytvorení areálu
oddychu a rekreácie, za ktorý by niekto
mohol vyberať poplatky, by sa očakáva-
lo poskytovanie služieb a následne zvý-
šenie návštevnosti, čo by podľa ministra
životného prostredia Nagya „v tomto
relatívne malom území nebolo zlučiteľ-
né s predmetom ochrany PR Ostrovné
lúčky,“ dodal József Nagy. (rob)

FOTO - Juraj Mladý

Na Čunovské jazerá chodili ľudia aj

napriek zákazu, chýbajú jasné pravidlá

RUŽINOV
Nad cyklistickou trasou, ktorú
nedávno zriadilo mesto na Košickej
ulici a je vedená priamo po komuni-
kácii, cyklisti zalamujú rukami. Je
vraj plná nezrovnalostí a absurdít. 
Zástupcovia Cyklokoalície napríklad
uvádzajú, že nová trasa odporuje plat-
ným technickým normám. Podľa nich
to uvádzajú aj dopravní inžinieri
zaoberajúci sa cyklistickou dopravou
na Slovensku. 
Jedným z nedostatkov je použitie
nevhodnej farby, ďalším je nedodrža-
nie odstupu cyklistického pruhu od
parkujúcich áut, jednou z najväčších
absurdít je však cyklistický priechod
ústiaci do stĺpu verejného osvetlenia. 
Cyklokoalícia síce víta snahu mesta o
rozvoj cyklodopravy, musí to však byť
za splnenia podmienok bezpečnosti,
komfortu a použiteľnosti nových
cyklotrás. Združenie navrhlo začiat-
kom roka jedenásť prioritných cyklis-
tických chodníkov v meste, jedna
vedie z Ružinova po Most Apollo cez
Košickú ulicu. 
Mesto prostredníctvom organizácie
STaRZ otvorilo novú cyklodráhu 25.
septembra 2011. Ide o prvú trasu v
rámci pilotného projektu, ktorý má

umožniť jazdiť aj po mestských komu-
nikáciách. Menšie stavebné  úpravy
bolo potrebné urobiť v mieste napoje-
nia na cyklistický chodník na Trenčian-
skej ulici. 
Bratislavskí vodiči si musia na podob-
né riešenia cyklochodníkov a obme-
dzenia z toho vyplývajúce postupne
zvykať. Na niektorých úsekoch nového
cyklochodníka na Košickej napríklad
museli odstrániť neoficiálne parkova-
cie miesta, čo určite vyvolá negatívne

reakcie niektorých vodičov. Mestská
organizácia STaRZ-u tvrdí, že trasu
urobili podľa platných technických
noriem. Cyklistické pruhy sú v bezpeč-
nom odstupe pol metra od parkujúcich
áut, pol metra je odstup aj od cestného
jazdného pruhu. Vodiaci prúžok pri
vnútorných obrubníkoch je pol metra.
Pôvodne mal byť cyklopruh z červené-
ho asfaltu, no kvôli nedostatku peňazí
sa od toho ustúpilo. (rob, brn)

FOTO - Rado Červienka

Cyklistom sa nepáči nová cyklotrasa,

ktorú nedávno vyznačili na Košickej

Ide o peniaze,
samosprávam
teda ide o veľa
Vládny návrh na zmenu prerozdele-
nia daní medzi štát a samosprávy má
na jednej strane zmierniť riziká vý-
padku dane z príjmu fyzických osôb a
stabilizovať financovanie samospráv,
na strane druhej však stále nerieši ich
hlavný problém - závislosť na štáte a
štátnom rozpočte.
Napriek tomu, že samosprávy majú
vlastné miestne dane, hlavným a rozho-
dujúcim zdrojom príjmov je pre sloven-
ské mestá a obce podiel z daní  fyzických
osôb. Výpadok, ktorý nastal vo výbere
tejto dane v uplynulých dvoch rokoch,
spôsobil mnohým samosprávam, vráta-
ne tej bratislavskej, značné problémy.
Vláda sa preto rozhodla, že zmení systém
prerozdeľovania daní a samosprávy síce
budú dostávať menší podiel z daní fyzic-
kých osôb, ale dostanú niečo aj z daní
právnických osôb, z pridanej hodnoty a
ostatných spotrebných daní.
Samosprávam sa to nepáči. Vypočítali
si totiž, že po novom dostanú menej ako
po starom. Ak totiž vládny návrh prejde,
budú mať vážny problém - ako splniť
všetko to, čo voličom pred rokom nasľu-
bovali. A zvyšovať miestne dane, ktoré
sú vo svete hlavným zdrojom mestských
príjmov, sa im veľmi nechce.
Proti vládnemu návrhu na zmenu pre-
rozdeľovania daní sa ozval aj bratislav-
ský primátor. Hlavné mesto vraj po no-
vom dostane na budúci rok zo štátneho
rozpočtu viac len o 2,5 milióna eur, kým
po starom by to bolo viac o 15,5 milióna
eur. Od začiatku roka narieka, že mesto
nemá peniaze a je zadlžené. Na sep-
tembrovom mestskom zastupiteľstve
nechal poslancov dokonca schváliť ďal-
šie zníženie mestských výdavkov, čo sa
má prejaviť najmä na čistote ulíc!
Ak majú byť príjmy mesta stabilné, ne-
smú byť závislé od daní z príjmu a spo-
trebných daní. Samospráva má pritom
v rukách jeden z najstabilnejších zdro-
jov príjmu - daň z nehnuteľností, ale
vôbec ho nevyužíva. Ak ho nevyužije
teraz, do konca volebného obdobia na
to už nebude mať odvahu. Podľa toho
uvidíme, či je pre pána primátora a
mestských poslancov dôležitejší výsle-
dok nasledujúcich volieb alebo čistota
bratislavských ulíc. Radoslav Števčík

Parkovisko na 

Komenského

chce divadlo 
STARÉ MESTO
Parkovisko na Komenského námes-
tí, ktoré je v súčasnosti v prenájme
súkromného prevádzkovateľa, by
chcelo v budúcnosti získať Slovens-
ké národné divadlo. Dôvodom sú
priestory pod parkoviskom.
Podľa stanoviska z riaditeľstva Slovens-
ké národné divadlo požiadalo magistrát
o usporiadanie majetkovoprávnych
vzťahov k pozemku a následnému pre-
nájmu pre SND. „Magistrát nám odpo-
vedal listom 16. marca 2011 s tým, že
žiadosťou SND sa zaoberá a o ďalšom
postupe nás bude informovať,“ uviedlo
divadlo. SND chce získať pozemok par-
koviska do svojej správy najmä preto,
lebo na približne dvoch tretinách jeho
plochy sú v podzemí sklady dekorácií a
baletné sály.
V súčasnosti vlastní pozemok parko-
viska hlavné mesto, ktoré ho má aj v
priamej správe. Ako magistrát infor-
moval, nájomnú zmluvu na parkovisko
ako „stavbu“ robilo Staré Mesto.
Magistrát vyzval mestskú časť, aby
miestna samospráva ukončila nájom
práve kvôli riešeniu pozemku v pro-
spech SND. Nájom parkoviska bol pre
SND schválený v mestskom zastupi-
teľstve ešte v máji 2010, no nebol
naplnený kvôli existencii zmluvného
vzťahu na parkovisko. Staré Mesto 5.
októbra 2011  požiadalo hlavné mesto
o odňatie parkoviska spod svojej sprá-
vy. Uzatvorenie dohody s mestom o
zrušení správy odsúhlasili miestni
poslanci v septembri. (rob)

DPB testuje

nový kĺbový 

autobus Tedom
BRATISLAVA
Dopravný podnik začal skúšať na
bratislavských uliciach požičaný
kĺbový autobus značky TEDOM
C18 G na pohon CNG. Na zeleno
nafarbený autobus už jazdí naprík-
lad na linke číslo 88.
Vozidlo má kapacitou 130 osôb a spo-
čiatku premával v špičke na trase
Nový most - Autobusová stanica
Mlynské Nivy, neskôr sa objaví aj na
iných linkách.
Bratislavský dopravný podnik si auto-
bus požičal na tri týždne na testovanie
v uliciach hlavného mesta. Vzhľadom
na finančnú situáciu mesta a samotné-
ho dopravného podniku však doprav-
ca nákup nových autobusov neplánu-
je. Testovanie je skôr zamerané na
budúcnosť a na prehľad o jazdných
vlastnostiach vozidiel, ktoré by sa po
zlepšení situácie mohli potenciálne
zaradiť do vozového parku mestského
dopravcu. (rob, brn)
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Na Jiráskovej a Šintavskej autá jazdia

po chodníku, ale aj po zastávke MHD
PETRŽALKA
Bratislavčanov už neprekvapí tak-
mer nič. Zvykli si na porušovanie
predpisov nielen na cestách, ale v
čoraz väčšom rozsahu už aj na
chodníkoch či zastávkach mestskej
hromadnej dopravy.
Našťastie, vždy sa nájdu občania, ktorí
na podobné prípady poukážu a nieke-
dy aj prinútia kompetentné úrady, aby
sa situáciou začali zaoberať. Na ďalšie
dva prípady porušovania predpisov i
zdravého ľudského rozumu v Petržal-
ke nás upozornil Rastislav Gemerský. 
Prvý sa týka Jiráskovej ulice. Pravde-
podobne načierno je tam cez priechod
pre chodcov vytvorený nájazd, aby
vozidlá pohodlne vyjsť na chodník.
Ako poznamenal Rastislav Gemerský,
na parkovisko sa dá dostať aj cez
Tupolevovu ulicu, čo je však asi tristo-
metrová obchádzka. 
„Aj tu sa čaká pravdepodobne na zby-
točnú tragédiu, čo je len otázkou
času. Dnes som si dal tú námahu sle-
dovať situáciu a za jednu hodinu tu
boli chodci ohrozovaní aj obmedzo-
vaní minimálne každých päť minút,“
informuje náš čitateľ. Za povšimnutie
vraj stojí aj zdevastovaný chodník s
obrubníkom, čo nikomu neprekáža už
asi dva roky. 
Ďalšou „abnormalitou“ je podľa R.
Gemerského situácia na Šintavskej
ulici, priamo na zastávke MHD. Autá
tu jazdia cez ohraničené a chránené
územie zastávky označené žltým pru-
hom na vozovke a prechádzajú na
chodník, kde so svojimi autami parku-
jú. Státím tu navyše bránia vstupu do
výmenníkovej stanice a tzv. trafostani-
ce. Následkom jazdy na chodník je
vraj úplne zdevastovaný obrubník
chodníka. Ako dodal Rastislav Gemer-
ský, paradoxom je, že oproti je budova
polície, z ktorej všetko vidieť.

Vzhľadom na to, že vodiča je potrebné
prichytiť priamo pri čine, rieši mestská
alebo miestna samospráva tieto prípa-
dy najmä osadením kovových zábran,
tzv. stĺpikov. Podobný prípad bol
vyriešený na napríklad na Stromovej

ulici, ale aj v iných častiach mesta.
Parkovanie v zóne zastávky mestskej
hromadnej dopravy je zakázané, za čo
je možné nedisciplinovaných vodičov
sankcionovať. (rob)

FOTO - Rastislav Gemerský

Pri Boroch

budú 3 kruhové

križovatky
LAMAČ/DEVÍNSKA NOVÁ VES
V súvislosti s výstavbou nového síd-
liska Bory medzi Lamačom a Devín-
skou Novou Vsou vznikajú tu v sú-
časnosti nové kruhové križovatky.
Tie majú prepojiť budúce komuni-
kácie po výstavbe novej štvrte, uľah-
čiť dopravu a zvýšiť jej bezpečnosť. 
Prvá okružná križovatka pri nákup-
nom centre Metro je už hotová. Druhá
je umiestnená neďaleko zjazdu z diaľ-
nice D2 pri Lamači. Podľa investora
projektu, spoločnosti Penta Inve-
stments, po jej jednej časti vodiči už
jazdia, druhá časť by mala byť dokon-
čená do konca roka.
Výstavba tretej kruhovej križovatky,
ktorá bude priamo pri výjazde za želez-
ničným viaduktom, sa má začať už
čoskoro a ukončená by mala byť tiež
do konca tohto roka. Penta informova-
la, že kvôli prácam na okružných kri-
žovatkách nie je potrebná výluka
dopravy, musela sa len znížiť maximál-
na povolená rýchlosť. (rob)

Dopravca mení

značenie spojov

pre imobilných
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
mení v týchto dňoch v grafikonoch
cestovných poriadkov mestskej hro-
madnej dopravy v Bratislave ozna-
čenie pre imobilných cestujúcich.
Nízkopodlažné vozidlá budú mať
nový piktogram v záhlaví bezbarié-
rovej linky.
Dopravný podnik informoval, že linky
č. 27, 35, 44, 95, 147 a 151 sú všetky
nízkopodlažné a na ďalších tridsiatich
linkách budú jazdiť nízkopodlažné
autobusy v čo najväčšom možnom poč-
te, pričom v grafikonoch budú časové
intervaly vyznačené piktogramom. 
Dopravný podnik reagoval aj na sťaž-
nosť čitateľky Bratislavských novín
Silvie Petruchovej. Tá vyjadrila nespo-
kojnosť so zmenami, ktoré sa udiali v
priebehu septembra a týkali sa použí-
vania nízkopodlažných vozidiel. „Z
jedného dňa na druhý akoby v Ružino-
ve zmizli,“ upozornila.
Podľa dopravcu tvoria v súčasnosti
nízkopodlažné autobusy polovicu z
vypravovaných vozidiel vozového
parku dopravného podniku. „Na nákup
ďalších bezbariérových električiek či
trolejbusov podnik v súčasnosti nemá
finančné prostriedky, pretože zápasí s
vysokou plánovanou stratou, dlhom zo
strany mesta, zníženým rozpočtom a
ďalšími problémami, ktoré ho viedli k
prijatiu prísnych úsporných opatrení,“
uviedli v stanovisku k sťažnosti S.
Petruchovej zástupcovia DPB. (rob)

Občania nechcú

výstavbu na 

Kráľovej hore
KARLOVA VES
Proti plánovanej výstavbe v lokalite
Kráľova hora v Karlovej Vsi spísali
občania petíciu, ktorú podpísalo tak-
mer 19 000 obyvateľov. Investor pro-
jektu, spoločnosť J&T Real Estate
však tvrdí, že rekreáciu a šport na
území zachová.
Petíciu proti výstavbe obytného komple-
xu Kráľova hora v chránenej lokalite
Veľká lúka odovzdali zástupcovia petič-
ného výboru primátorovi. V požiadav-
kách uviedli, že developer oživil snahu
získať povolenie pre výstavbu. Tvrdia,
že prírodná časť neďaleko panelákov by
sa navždy znehodnotila a obyvatelia by
prišli o jedinečné miesto oddychu a rela-
xácie. Občania žiadajú primátora, mest-
ských poslancov, starostky Karlovej Vsi
a Devína a poslancov týchto mestských
častí, aby zmenili územný plán z občian-
skej vybavenosti na rekreáciu v prírod-
nom prostredí. Žiadajú tiež, aby na
území vyhlásili stavebnú uzáveru.  
Spoločnosť J&T Real Estate však ubez-
pečuje obyvateľov, že Kráľova hora
bude naďalej k dispozícii pre športovo-
rekreačné vyžitie, aj keď je  zatiaľ ďale-
ko od akéhokoľvek konkrétneho konšta-
tovania, ako bude Kráľova hora vyzerať.
„Veľkú časť územia však budú môcť
obyvatelia Dlhých dielov i Karlovej Vsi
využívať  na oddych a prechádzky naďa-
lej, bez akýchkoľvek obmedzení,“ kon-
štatuje spoločnosť vo vyhlásení. 
Spoločnosť považuje vyjadrenia, že be-
rie ľuďom lúku, za nešťastné a nepravdi-
vé. „Investor, spoločnosť Kráľova hora,
má pozemky vo vlastníctve už 10 rokov
a nikdy nebránil vo voľnom využívaní
celej Kráľovej hory,“ uvádza súkromná
spoločnosť. Ako pripomenula, v čase
nadobudnutia pozemkov investorom
bolo územie Kráľovej hory podľa územ-
ného plánu určené na občiansku vybave-
nosť. „Náhla snaha karloveských pos-
lancov o zmenu územného plánu nás
preto prekvapuje a ich kroky považuje-
me za zásah do súkromného vlastníct-
va,“ dodal investor. (rob, brn)

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

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

PREDÁTE V AUKCII

Pri dostihovej dráhe v Starom háji

vyrastú dva bytové domy Nový Háj
PETRŽALKA
Nový obytný súbor Nový Háj má
onedlho vyrásť v Petržalke na rohu
ulíc Starohájska a Dudova časti Sta-
rý háj. Výstavba prvého objektu sa
má začať v marci 2012, druhá fáza o
polroka neskôr v októbri 2012.
Komplex Nový Háj je situovaný v
rekultivovanom lesoparku, neďaleko
dunajskej hrádze, dostihovej dráhy a
jazera Draždiak. Bude pozostávať z
dvoch bytových domov. V oboch do-
moch bude spolu 72 bytov, vznikne tu
celkom 83 parkovacích miest. Samot-
ný projekt navyše ráta aj s vlastným
detským ihriskom v priľahlom rekul-
tivovanom parku.
Oba domy obytného súboru budú pre-

pojené obchodnými priestormi, v
okolí bude zeleň. V domoch budú
rôzne veľkosti bytov, od jedno až po

päťizbových, s terasou, balkónom a
predzáhradkou. (rob)

VIZUALIZÁCIA - ITB
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V Petržalke na Starohájskej ulici ne-
ďaleko križovatky s Osuského je Reš-
taurácia POD DUBOM. Je tu síce už
niekoľko rokov, my sme sa sem však
dostali až teraz. Boli sme zvedaví, aké
to tu je a najmä ako tu varia.
Reštauráciu sme skutočne našli podľa
mohutného duba, ktorý rastie v tesnej
blízkosti reštaurácie a rovnomennej pi-
várne zo strany Osuského ulice. Samot-
ná budova má byť trochu nepodarenou
replikou stodoly či dedinskej hospodár-
skej budovy. Hneď pri vstupe sú toalety,
na ktorých sú však uzamknuté kabínky,
lebo tam vraj chodili ľudia z ulice. Tro-
chu nešťastné riešenie, takéto privítanie
chuti do jedla veľmi nepridá.
Ďalej nasleduje drevenými latami oblo-
žený výčap, ktorý má byť odkazom na
staré dedinské šenky. Vpravo je miest-
nosť pre nefajčiarov, kolmo vľavo faj-
čiarska časť. Z ulice aj v pomyselnom
dvore objektu je terasa. Vidiecky cha-
rakter interiéru dopĺňa drevený obklad
stien, stoly a stoličky z masívneho dre-
va, na stenách povešané staré drevené
dedinské náradie, staré čižmy či konské
chomúty. Na krove je dokonca položená
stará drevená váha na vrecia s obilím.
Uprostred sú drevený fúrik s umeloh-
motnými kvetinami a kvetináče s ume-
lými stromami a kríkmi. Niekomu sa to
môže páčiť, pre iného to bude totálny
gýč.

Nás však zaujímalo, ako chutí v tomto
mestskom skanzene drevenej dediny.
Už letmý pohľad do jedálneho lístka
nám potvrdil, že tu nám uvaria naozaj
všetko. Len si najskôr vybrať, pretože
jedál tu ponúkajú požehnane. Osem
polievok, 9 predjedál, 23 jedál z hydiny,
25 z mäsa (najmä bravčového), 20 bez-
mäsitých jedál a 3 z rýb. Pritom v ponu-
ke nemajú len slovenské špeciality ako
bryndzové halušky či pirohy, ale kuracie
prsíčka a bravčové karé na čínsky spô-
sob s čínskou zeleninkou, sójovou
omáčkou, kari korením a oblohou.
Z ôsmich polievok mali napokon iba tri
- domácu slepačiu s rezancami (1,60 €),
gulášovu (1,80 €) a brokolicovú (1,50
€).  Kapustovú, paradajkovú, fazuľovú,
cesnakovú, šampiňónovú nemali. V sle-
pačej bolo najviac mrkvy, brokolicová
bola varená najmä z hlúbov a chutila
nepríjemne kyslo, gulášová bola akási
riedka s kúskami zemiakov a šľachovi-
tého mäsa. Žiadne kuchárske umenie,
skôr len veľa muziky za málo peňazí.
Vybrať si z množstva jedál, ktoré Pod
dubom ponúkajú, je fakt umenie.
Našťastie mali všetko, čo sme si objed-
nali - Utajené vykostené kuracie ste-
hienko na prírodno s kuracími pečienka-
mi, kečupom a oblohou (4,50 €), s vare-

nými zemiakmi (1 €), Slovenskú
pochúťku z restovanej kuracej pečene
(nie pečienky), morčacieho a kuracieho
soté v zemiakovej placke posypanej
syrom s oblohou (6,90 €) a Bačovu nošu
z bravčového karé plneného bryndzou a
cesnakom vypraženého v trojobale s
oblohou (5,90 €). Prečo kuchár kydá do
kuracích pečienok kečup nám zostalo
záhadou, nechýbal však ani v sloven-
skej pochúťke.
Slovenská pochúťka musí nasýtiť aj
valacha - placka bola hrubá a veľká. Na
rozdiel od dvoch tenučkých zemiako-
vých placiek (1,50 €), ktoré sme si dali
ako prílohu k Bačovej noši. V oboch
prípadoch však v nich bolo veľa múky.
Osobitnou kapitolou je obloha - list ša-
látu, postrúhaná mrkva s citrónom, čer-
stvá paprika, rajčina, uhorka a po-
strúhaná kapusta. Tento guláš bol na
každom tanieri, nepochybne nechýbal
ani na čínskych špecialitách, ktoré sme
nemali odvahu ochutnať.
V reštaurácii Pod dubom budú spokojní
nenároční stravníci, ktorí kladú dôraz na
nízku cenu a množstvo jedla. Tí, čo hľa-
dajú kvalitu, pôjdu skôr inam alebo si
radšej navaria doma.
Naše hodnotenie:��

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

Pod dubom uvaria asi naozaj všetko

Zdravotný preukaz vybavil dodatočne
Dodržiavanie hygienických podmie-
nok predaja je často boľavým mies-
tom predajcov. Tí neraz podceňujú
túto dôležitú súčasť poskytovania
služieb a aj preto sa inšpektori Slo-
venskej obchodnej inšpekcie pri
kontrolách zameriavajú na túto
oblasť.
Inšpektori SOI kontrolovali 21. júna
2011 na podnet spotrebiteľa zariadenie
Maxim Saakjan - Labužník, ambulant-
ný predaj jahôd v OC Centrum na Bor-
skej ulici. Inšpektorom nepredložili
zdravotný preukaz zamestnankyne a
prevádzka navyše nespĺňala ustanove-
nie o označení na vhodnom a trvale
viditeľnom mieste predpísanými údaj-
mi - obchodným menom a miestom
podnikania predávajúceho, menom a
priezviskom zodpovednej osoby. Pre-
dávajúci takisto „zabudol“ vydať spot-
rebiteľovi doklad o kúpe výrobku.
Kontrolný nákup obsahoval jeden druh
výrobku (moravské jahody 1,070 kg v
cene 3,80 €/kg). Po vyúčtovaní a zapla-
tení nákupu v hodnote 4,07 € im nebol
vydaný doklad o kúpe. 

Dňa 28. júna 2011 sa na Inšpektorát
SOI dostavil zástupca predajcu a pred-
ložil požadované doklady, t. j. živnos-
tenský list, zdravotný preukaz zamest-
nankyne a tri rovnaké kópie faktúry na
dodávku 100 kg jahôd do kontrolova-
nej predajne. Pri kontrole a z predlože-
ných dokladov inšpektori SOI zistili,
že zdravotný preukaz bol vystavený
22. júna 2011 s platnosťou od 22. júna
2011 do 22. júna 2013. Inšpektori SOI
udelili prevádzke pokutu 700 eur.
Pokutu 600 eur zase dostal po kontro-
le inšpektorov prevádzkovateľ Bufetu
B4 na Zimnom štadióne Ondreja Ne-
pelu. Dňa 11. mája 2011 kontrolóri
zistili, že pri dvanástich druhoch
výrobkov v ponuke pre spotrebiteľa
chýbal údaj o hmotnosti, resp. o obje-
me (pivo Bažant Radler, Slovakia Ma-
xi tyčinky slané, ENSA arašidy pra-
žené solené, Slovakia FAJN tyčinky
sezamové, Figaro mliečna čokoláda,
Opavia fidorka mliečna s kokosom,

Opavia siesta oriešková, siesta na
cesty, Opavia miňonky, kokosíno
tyčinka, Slovakia chips slané, Slova-
kia chips paprikové). Inšpektori SOI
urobili kontrolný nákup, v ktorom boli
dva druhy výrobkov (1 pc párky 100 g,
1x 0,5 l sudové pivo Corgoň). Nákup
bol v hodnote 3,80 €, pričom po jeho
zaplatení inšpektorom SOI nevideli
doklad o kúpe.
Predávajúci je povinný vydať spotrebi-
teľovi doklad o kúpe výrobku, v kto-
rom je uvedené obchodné meno a sídlo
predávajúceho, prípadne miesto podni-
kania fyzickej osoby, adresa prevádz-
karne, dátum predaja, názov a množ-
stvo výrobku a cena jednotlivého vý-
robku a celková cena, ktorú spotrebiteľ
zaplatil. Predávajúci je tiež povinný
zabezpečovať hygienické podmienky
pri predaji alebo pri poskytovaní slu-
žieb, zabezpečiť, aby bol ním predá-
vaný výrobok zreteľne označený
všetkými potrebnými údajmi.

Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Bratislavské 

chodníky sú 

v zlom stave
LIST ČITATEĽA
Viem, že v súčasnej ekonomickej
situácii nemá magistrát ani samosprá-
vy v meste dostatok finančných pro-
striedkov. Chýba na zdravotníctvo,
školstvo, sociálnu oblasť, na opravu a
údržbu ciest i na kadečo iné. 
Napriek tomu chcem poukázať na ďalší
problém, ktorý bude v budúcnosti po-
trebné riešiť. Niektoré chodníky v meste
sú v dezolátnom stave a dochádza na
nich k častým úrazom najmä detí, star-
ších a invalidných občanov s poruchami
chôdze, ako aj k poškodeniu a zničeniu
obuvi a podobne.
Bývam na Jasovskej ulici už takmer 29
rokov a chodník za ten čas nebol opra-
vovaný, pritom napríklad medzi vchod-
mi č. 19 až 31 je takmer na každom
metri puklina alebo diera, pričom práve
tu už došlo k niekoľkým úrazom.
Poškodenie často zapríčinili rôzne orga-
nizácie výkopovými prácami pri zavá-
dzaní rôznych káblových systémov a
pukliny už nedali do pôvodného stavu.
Preto by som chcel požiadať všetky
samosprávy, aby v budúcnosti rátali s
opravou najviac poškodených chodní-
kov a tiež, ak budú dávať povolenie na
ich rozkopanie, aby po ukončení prác
boli chodníky dané do pôvodného
stavu. Juraj Slabý, Bratislava

Kopy smetia

zostávajú pri

kontajneroch
LIST ČITATEĽA
Cestou s deťmi do materskej školy
sme si všimli neporiadok pri kontaj-
neri, ktorý na rohu Chorvátskej a
Justičnej ulice zostal v pondelok ráno
26. septembra po odvoze smetia.
S podobnými kopami sme sa tu stretli
už viackrát. Smetiari vysypú obsah pre-
plneného kontajnera a o zvyšok, ktorý
ľudia z domu na Chorvátskej 1 kladú na
zem, sa už nestarajú. Doteraz sme
podobné smetisko oblúkom obchádzali,
ale vtedy sa nedalo. 
Existuje nejaký spôsob, ako primať
obyvateľov spomínaného domu, nech si
častejšie zaplatia odvoz smetia, aby peší
obyvatelia zo susedstva nemuseli privo-
niavať k ich odpadkom a brodiť sa
nimi? Scarlet Veal, Bratislava

Z pokojných

ulíc sa stávajú

parkoviská
LIST ČITATEĽA
Nové radové zástavby v Bratislave
pribúdajú jedna radosť, dokážu však
neraz znepríjemniť život ostatným,
dovtedy spokojným, starousadlíkom. 
Nie je žiadnym tajomstvom, že v Bra-
tislave za posledných dvadsať rokov
pribudlo hneď niekoľko nových štvrtí a
ulíc, a to bez dostatočnej infraštruktúry.
Nové ulice v obytných zónach sú často
bez chodníkov, navyše také úzke, že sa
autá navzájom musia vyhýbať, ako sa
len dá. Bratislavčanov preto dnes
neprekvapujú iba niekoľko centime-
trov široké chodníky či chodníky
zošikmené po celej šírke, na ktorých si
chudáci chodci vylamujú členky. Často
sa tiež stáva, že plot domu býva pri
rekonštrukcii či výstavbe predsunutý
na úkor existujúceho chodníka a nik to
nerieši, nekontroluje. 
Ako teda fungujú stavebné úrady a
magistrát pri schvaľovaní jednotli-
vých projektov, keď sa pri novej
výstavbe často vôbec nepočíta s
chodníkmi, alebo majú iba symbolic-
kú šírku, na ktoré sa ani náhodou
nezmestí matka s kočíkom alebo
invalidný vozík? O malých zelených
plochách v jednotlivých zastavaných
častiach radšej ani nebudem písať...
Ďalší problém pri ich výstavbe je, že nik
nekontroluje, či stavebník postaví dosta-
točný počet garáží pre svoje autá (dvoj-
garáž by už mala byť štandardom). Svo-
jimi autami potom majitelia blokujú
dovtedy voľné chodníky a ulice. Sú to aj
prípady menších firiem v rodinných do-
moch. Z pokojnej ulice sa stane parko-
visko pre firemné autá a nikto to nerieši.
Menia sa tak aj dovtedy pekné a pokoj-
né ulice. Chodci sú neraz nútení kľučko-
vať pomedzi autá, či chodiť priamo po
ceste a právo na chodník si musia poma-
ly „vybojovávať“. 
Keď vidím nové ulice s vysokánskymi
kamennými plotmi, bez chodníkov,
slnka a kúska zelene, chce sa mi zapla-
kať. Ich majiteľom to pritom vôbec
„nedochádza“. Kam sa podeli stromy a
kvety z predzáhradok?  Toľko kritizova-
ní komunisti prísne dbali na zakompo-
novanie chodníkov do projektov, rátalo
sa aj s dostatočným podielom zelene. Je
najvyšší čas urobiť poriadok aj v tejto
oblasti. Denne totiž pribúdajú šedé, bez-
duché plochy. Ak chceme z Bratislavy
vybudovať príjemné mesto pre život, je
najvyšší čas s tým niečo robiť.

Diana Gabrišová, DevínDOMESTICA SR, s.r.o.

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

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

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

www.domestica.sk
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mobil len za 1€

bez viazanosti
Často sú najpríjemnejším prekvapením veci, ktoré sa udejú len tak. 
Môžu to byť maličkosti, ako čokoládová fontána uprostred ulice 
alebo aj tie väčšie – napríklad skvelý mobil už od 1 €, ktorý môžete 
iba u nás získať len tak, bez viazanosti.

Ponuka platí do 31. 12. 2011. Kompletné informácie získate v predajniach Orangeu, na Zákazníckej linke 905 a na www.orange.sk.
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STARÉ MESTO
NA GRÖSSLINGOVEJ ULICI ne-
známy páchateľ ukradol VW Eos, čím
spôsobil poškodenej žene z Nemecka
škodu 15 600 eur.
NA PREŠERNOVEJ ULICI sa ne-
známy páchateľ vlámal do vozidla Land
Rover. Po vypáčení rámu okna dverí ba-
tožinového priestoru rozbil okno a z auta
odcudzil tašku s notebookom  a tašku s
osobnými vecami a dokladmi. Krádežou
spôsobil mužovi z Talianska škodu 2030
eur.
NASASINKOVEJ ULICI sa 43-ročný
Bratislavčan vyhrážal pred bytom ženy.
Rozbehol sa k nej, oboma rukami ju
chytil za vestu a golier, triasol ňou, vul-
gárne jej nadával a vyhrážal sa ublíže-
ním jej a jej rodine. Muža obvinili a
umiestnili do väzby.
NA OBCHODNEJ A POŠTOVEJ
ULICI neznámy páchateľ poškodil op-
tické vedenie, ktoré sa nachádzalo v
technologickej šachte. Mestskej polícii
spôsobil škodu 2500 eur.
NA HOLÍČSKEJ ULICI 31-ročný
Dušan D. z Bratislavy fyzicky napadol
56-ročného muža. Poškodenému nási-
lím zobral 70 eur spolu s dokladmi a
spôsobil mu tržnú ranu hlavy, zlomeninu
ľavej očnice a pomliaždenie hlavy. 
NA KMEŤOVOM NÁMESTÍ sa 24-
ročný Bratislavčan na verejne prístup-
nom mieste dopustil verejného pohorše-
nia vykonávaním sexuálneho exhibicio-
nizmu. Umiestnili ho na psychiatrii.
NA ÚPRKOVEJ ULICI sa neznámy
páchateľ vlámal do budovy bývalej
nemocnice, ktorá je v súčasnosti v
rekonštrukcii. Páchateľ prestrihol kovo-
vú reťaz, ktorá zabezpečovala vstupnú
bránku, na okne budovy poškodil mrežu
a z budovy odcudzil dva plynové kotle,
elektrický kotol, miešačku, rôzne pra-
covné nástroje, ručnú elektrickú kotúčo-
vú pílu na drevo, dve pákových nožnice
na kov a dve rezačky na kachličky, čím
spoločnosti spôsobil škodu 10 000 eur.
NA RAJSKEJ ULICI dvadsaťročná
žena z Gajar pred hotelom Kyjev bez
násilia odcudzila 33-ročnému Taliano-
vi 54 centimetrov dlhú retiazku z 18-
karátového zlata spolu so štvorcenti-
metrovým zlatým príveskom. Pristúpi-
la k poškodenému, ponúkala mu sex,
začala ho objímať a odopla mu retiaz-
ku a odišla na neznáme miesto. Spôso-
bila mu tak škodu 320 eur. Ženu vzápä-
tí zadržali na Námestí SNP, kde ju
poškodený spoznal. (sb)

S najmenšou 

loptičkou 

prišli úspechy
Hra začala u nás písať svoju históriu v
marci 1925, keď vznikla ČsTTA. V
Anglicku ju však poznali od roku
1809, keď priviezli loptičky z Ameriky.
Hovorievali jej malý tenis, lebo veľký
bol jej predchodcom. Podľa toho sa
dokonca rátali aj fiftíny a gemy. 
Rakety tiež pripomínali tenis, no obtiah-
nuté boli pergamenom či plátnom. Lop-
tičky boli korkové alebo z gumy. Až
neskôr zvíťazil celuloid (v roku 1902) a
pinkalo sa naďalej. Tak vznikal ping-
pong. Kluby organizovali turnaje od
vzniku asociácie. V Bratislave boli prvý-
mi PTE, YMCA, 1. ČsŠk Bratislava,
Macabea, Concordia. Nový šport s naj-
menšou loptičkou rozširovali najmä M.
Švec, Ľ. Mutňanský, J. Kouklík, K.
Morávek. V roku 1931 bolo v ČsTTA
161 hráčov z 31 klubov. Prvé majstrov-
stvá Slovenska boli už v decembri 1927
a roku 1933 sa konalo prvé medzištátne
stretnutie Slovensko - Anglicko (2:6).
Prvými reprezentantmi boli Salzer,
Kováč, Dukes, Hrankovič, Simbach,
Sergovits. Celoštátna liga sa začala roku
1929. Najlepším družstvom bol kolektív
PTE, ktorý sa stal už v roku 1931 majs-
trom Čs. republiky po víťazstve nad AC
Sparta 8:6. Z Bratislavy hrali v celoštát-
nej lige aj 1. ČsŠk a YMCA. Najlepším
hráčom prvého desaťročia bol Karol
Morávek, reprezentant ČSR z PTE, ale
hral aj za YMCU a ŠK Bratislava. 
Samostatný Slovenský stolnotenisový
zväz vznikol roku 1939 v kaviarni
Metropol za účasti zástupcov klubov
YMCA, Ružinov, MTE, DSK, PTE,
VAS, Prievoz, a vtedy sa zrodilo aj prvé
slovenské reprezentačné družstvo v zlo-
žení F. Tokár, M. Marinko, J. Kollárik, A.
Bořuta, F. Lederer. Do konca roku zohra-
lo 1944 presne 125 medzištátnych zápa-
sov. Stolný tenis bol v tých rokoch
neobyčajne populárny. V rokoch 1943 a
1944 sa uskutočnili prvé dva ročníky
medzinárodného Dunajského pohára.
Prvý bol v hoteli Tatra. 
Po vojne kraľoval nad stolmi F. Tokár,
päťnásobný majster sveta. Hrával s M.
Marinkom, ktorý bol majstrom sveta
dvakrát. Zo žien sa A. Grófová prebojo-
vala v roku 1973 do finále dvojhry žien,
a získala striebro. Neskôr privážali
medaily V. Polakovič z Rače a V. Miko z
Krupiny, Kollárovits, E. Butzová, I.
Bosá, stále A. Grófová, R. Kasalová a
ďalší. Nasledovníkmi boli M. Cích, M.
Grman, T. Jančí, R. Vími, J. Truksa, V.
Popovová, A. Szabová... 
Neuveriteľné, ale pri 80. výročí stolného
tenisu 1980 mali slovenskí hráči z
vrcholných podujatí 44 zlatých, 59 strie-
borných a 88 bronzových medailí. Z toho
7 zlatých z MS (Tokár 5, Marinko a
Miko). Miko navyše 4 strieborné a 11
bronzových. Dve zlaté prišli z ME (V.
Miko). Z funkcionárov treba spomenúť
najmä E. Demetroviča a Z. Kríža. Prvý je
funkcionárom už viac ako polstoročie,
ako hráč, tréner i predseda zväzu. Druhý
sedí na funkcionárskej stoličke od svo-
jich 25 rokov, tiež dlhoročný a súčasný
predseda zväzu, teraz člen Rady riadite-
ľov ITTF. Dnes má SSTZ 647 klubov a
12 374 členov. Medzi 205 štátmi, v kto-
rých sa hrá, sa naši nestratia. 

Jozef Kšiňan, Igor Mráz
(Pokračovanie nabudúce)

Leopoldovská brána bola zamurovaná
Hrad aj mesto niesli v stredoveku spo-
ločné meno: Pressburg.  Boli to však
dve od seba oddelené sídelné jednot-
ky. Hrad bol ohradený vlastným
opevnením, mesto zasa svojím. Opev-
nenie hradného kopca sa vyvíjalo od
praveku už niekoľko tisícročí,  mesto
si stavalo hradby až v 13. storočí. 
Medzi areálom hradu a areálom mesta
bolo vynechané len riedko osídlené úze-
mie, ktoré malo zaručovať vyššiu bez-
pečnosť. V stredoveku bolo aj toto úze-
mie svojím spôsobom chránené. 
Od severovýchodnej bašty hradného
opevnenia  viedol kamenný múr sme-
rom na východ až k severozápadné-
mu nárožiu mestského opevnenia, iný
múr vraj spájal hradný areál od Zig-
mundovej brány s mestským múrom
pri Chráme svätého Martina. Ďalším
múrom bola zabezpečená časť Pod-
hradia známa ako Vydrica. Začínal sa
pri západnej gotickej bráne Hradu a
klesal prudko po svahu k Dunaju, kde
sa napájal na opevnenie Vodnej veže. 
Severné a východné predmestia boli
obkolesené menej pevným, čiastočne
murovaným opevnením, ktoré sa začína-
lo pri Hrade, klesalo pozdĺž dnešnej
ulice Palisády, Hodžovým námestím,
pozdĺž Kollárovho námestia, Mariánskej
a Rajskej ulice na križovatku s Dunaj-
skou, až ku dunajskému ramenu Gröss-
ling. 
V čase tureckých nájazdov na strednú
Európu sa logicky prejavila horúčkovitá
snaha stavať také zábrany, ktoré by
nepriateľ nemohol prekonať. Pevnostní
inžinieri vymýšľali stále nové projekty
na opevnenia, o ktorých verili, že by

mohli kresťanské mestá a hrady ochra-
ňovať viac než hradby Carihradu, ktoré
tureckej invázii v 15. storočí neodolali.
Po polovici 17. storočia obsadili Turci aj
Nové Zámky, Levice a Nitru. Ohrozený
bol aj Prešporok. Preto vznikol podnet
na generálnu prestavbu Hradu. Okolo
starého kráľovského paláca mala vznik-
núť rozsiahla osemcípa hviezdica, za
ktorou by zmizlo celé gotické opevnenie
areálu.
Ďalšie predsunuté pevnôstky mali brániť
prístupu nepriateľa a chrániť najmä
hradnú bránu. Len slabý odvar veľkole-
pého projektu možno vidieť v realizova-
nej časti južného opevnenia Hradu nad
Dunajom. Napriek dobre myslenej
snahe sa ani nie 50 rokov po postavení
tejto časti opevnenia ukázalo, že to bol
zbytočný výdavok. 
S novým opevnením vznikla aj Leopol-
dova brána (1674). Jej portál bol prístup-
ný len po padacom moste, ktorý pri
spustení preklenoval hlbokú priekopu.
Podľa plánu zo 17. storočia bol most
situovaný v menšom opevnení (predbrá-
ní) s lichobežníkovým pôdorysom. Za
portálom nasledoval pomerne dlhý a
veľmi tmavý klenutý tunel, prechádzajú-
ci bastionom. V tehlovej klenbe, približ-
ne v strede dĺžky tunela, je kruhový
otvor, ktorým mohli obrancovia ešte lik-
vidovať nepriateľa, ak by sa bol prebojo-
val do brány. Za bránou sa dnes otvára
návštevníkovi pomerne veľký prázdny
(len provizórne upravený) priestor,
„Leopoldovo nádvorie“, ktorý vznikol

až v 60. rokoch 20. storočia. Na jeho
mieste stála už pred postavením brány a
bastionu, asi od konca 16. storočia rene-
sančná  zbrojnica. V rámci rekonštrukcie
hradného areálu ju bez dokumentácie a
bez poznania jej historickej a architekto-
nickej hodnoty zbúrali.
Portál Leopoldovej brány je vytesaný z
bieleho kameňa. Postranné pilastre sú
vymurované z mohutných pravidel-
ných kvádrov (zarastené brečtanom).
Pôvodne bol každý druhý kváder
mohutnejší, vyčnieval asi o tri centi-
metre. Brána pôsobila impozantnejšie.
Kvádre z neznámeho dôvodu ešte pred
rokom 1712 osekali. Pilastre nesú pro-
filovanú rímsu, do ktorej je vytesaný
nápis: MDC - EX FVNDAMENTO -
AEDIFICATA - LXXIIII. Vo vyššom
páse sú vytesané dnes veľmi ťažko
čitateľné písmená L R I S A - C H B R,
skratky latinského nápisu, ktorý hlása,
že Leopold je vznešeným cisárom Ríše
rímskej a kráľom českého a uhorského
kráľovstva. 
V ozdobnej kamennej kartuši nad klená-
kom brány je znak Leopolda I. ako rím-
skeho cisára nemeckého národa na
prsiach dvojhlavej orlice, ktorá nesie v
(heraldicky) pravej nohe žezlo, v ľavej
obnažený meč. Nad znakom je kniežacia
koruna, okolo neho reťaz rádu Zlatého
rúna. Nad štítom so znakom býval ešte
ďalší predmet, nastoknutý na železný
klin. V 60. rokoch prišiel ktosi s nápa-
dom, že to bola koruna uhorských krá-
ľov, takzvaná svätoštefánska. Tá by však
nemohla byť vyššie ako cisársky znak.
Pravdepodobnejšie je, že tam bola rím-
sko-nemecká cisárska koruna. 
Hlavná rímsa nesie ako dekoráciu tri
kamenné gule na kvadratických pod-
stavcoch. Dalo by sa očakávať, že v stre-
de nad bránou by mala byť socha Panny
Márie s dieťaťom ako patrónky uhorské-
ho kráľovstva. Tak ako nad bránou do
vnútorného hradu na Červenom Kame-
ni, alebo nad hlavným vchodom do Pálf-
fyovskej kúrie na Zámockej ulici.
Bránu, ktorá sa ukázala ako málo prak-
tická, po roku 1712 zamurovali. Znovu
ju otvorili až po roku 1966. Po dôklad-
nom reštaurovaní sa stala hlavným
vstupom do areálu Hradu. Chýba jej
však padací most, ktorý bol jej neod-
mysliteľnou súčasťou, a ktorý ešte
vždy možno obnoviť. Odstrániť treba
nevhodnú zeleň, ktorá  rozrušuje archi-
tektúru portálu. Štefan Holčík

FOTO - autor

a fotografiou na adresu:

pre podlahárske práce v objektoch

Jednotka v nápadoch na 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
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Ženy Slávie UK a muži VKP chcú v novej

sezóne obhájiť svoje majstrovské tituly
VOLEJBAL
Obidva bratislavské kluby, obhaju-
júce tituly v najvyšších volejbalo-
vých súťažiach, chcú v novej sezóne
zopakovať svoje triumfy. Ženy Slá-
vie UK aj muži VKP túžia nadviazať
na vlaňajšie prvenstvá!
„V extralige sa pokúsime obhájiť titul,
v Slovenskom pohári chceme finále, v
Stredoeurópskej lige skončiť lepšie
ako vlani,“ naznačil ambície tímu pre-
zident vysokoškoláčok Vladimír Han-
čík. Z minulosezónnej majstrovskej
zostavy odišli Jelínková (Doprastav),
Hnátová (Spišská Nová Ves), Čierna
(B-tím) a Cagáňová (hosťovanie Pezi-
nok). Prišli Kuciaková (Doprastav),
Smataníková, Pištěláková a Svatošová
(všetky B-tím). Staronovým kormidel-
níkom je Martin Hančík, ktorý nahradil
Zuzanu Tlstovičovú. 

„Prípravu sme absolvovali v rámci
našich najmä finančných možností. Tie
sú, žiaľ, ešte horšie ako vlani,“ prezra-
dil Vladimír Hančík. Nedostatok finan-
cií bráni klubu pomýšľať na výraznejší
prienik v pohárovej Európe. Slávistky
budú hrať v Challenge Cupe, kde by
mali obhajovať vlaňajšie osemfinále. V
prvom kole kvalifikačnej fázy majú
voľný žreb, v druhom sa stretnú s
rumunským Unic Piatra-Neamt.
„Máme už dohodnuté termíny našich
vzájomných zápasov. Doma budeme
hrať 29. novembra, odvetu u nich 8.
decembra. Čaká nás náročná cesta
autobusom, pretože na iný typ dopravy
jednoducho nemáme peniaze. V tejto
súťaži je naším cieľom iba účasť,“ uza-
vrel Vladimír Hančík. 
„Bol by som pokrytec, ak by som
tvrdil, že nám stačí účasť vo finále. V

posledných troch ročníkoch sme získa-
li dva tituly a chceme byť znova majst-
ri,“uviedol prezident VKP Bratislava
Boris Sobolovský a pokračoval: „Prial
by som si čisto bratislavské finále proti
konkurenčnému Volley Teamu. Vý-
chodniarskych zápolení o zlato už má-
me plné zuby, je ohromný rozdiel ces-
tovať na opačný koniec republiky, ako
sadnúť si do električky a odviezť sa na
zápas. Máme jedenásť titulov, takisto
ako ružomberské basketbalistky, no
radi by sme ich predstihli.“
Novým asistentom trénera Jaroslava
Noseka sa stal Martin Májek. V kádri
policajtov nenastali počas letnej pre-
stávky veľké zmeny, do Volley Teamu
odišiel z opôr univerzál Boris Deme-
ter, naopak, v očakávaní je ešte posil-
nenie tímu blokárom Jakubom Joščá-
kom. (brn, sita)

Slovan sa konečne rozbehol, v dueloch

proti východniarom  získal šesť bodov
FUTBAL
Futbalisti Slovana sa konečne
nadýchli aj v najvyššej súťaži a z
posledných dvoch stretnutí vydolo-
vali šesť bodov. Doplatili na to
východniari, v Bratislave belasí zdo-
lali Košičanov, počas posledného
víkendu zase vyhrali nad domácim
Prešovom.
V Šariši sa hral zaujímavý zápas, v kto-
rom belasí neboli lepším, ale šťastnej-
ším tímom. Prešovčania najmä za
stavu 0:0 nevyužili tri tutovky, keď
čaroval brankár Hroššo a naopak, hos-
tia, vďaka Milinkovičovi, využili zavá-
hanie domácej obrany. 
„Boli to ťažko vybojované tri body,
ktoré potrebovalo mužstvo a aj ja

sám... V súčasností sú to pre nás zlaté
body! Zápas bol síce remízový, ale fut-
bal sa hrá na góly a jeden sme strelili
my. Priklonilo sa k nám šťastie a som
spokojný aj s prístupom hráčov, keďže
v poslednom čase sme cítili veľký
tlak,“ priznal tréner Vladimír Weiss. 
Šesť bodov v posledných dvoch kolách
vyniesli obhajcu titulu na druhú prieč-
ku a na vedúcu Trnavu stráca už len
bod. Pomohlo im k tomu aj zaváhania
doterajších lídrov, keď najskôr Trnava
prehrala doma s Ružomberkom a
naposledy zase zaváhala Žilina v
Dunajskej Strede...
V Corgoň lige je teraz dvojtýždňová
reprezentačná prestávka, po ktorej
príde na rad duel v Trenčíne (v sobotu

15. októbra o 17.30 h). S rovnakým
súperom sa pritom belasí stretnú aj o
pár dní neskôr v Slovenskom pohári.
V druhej najvyššej súťaži sa nedarilo
Petržalčanom. V Lučenci síce takmer
70 minút držali bezgólový stav, no po
prvom góle domácich sa úplne rozsy-
pali a do konca zápasu inkasovali ešte
dvakrát. Po prehre 0:3 klesli na siedmu
priečku. V najbližšom 12. kole cestujú
zase von, v sobotu 8. októbra ich priví-
ta ružomberské béčko.
Svoju druhú prehru v 3. lige skupiny
Západ si pripísali juniori Slovana. Vo
Vrábľoch prehrali 1:2 a prišli aj o vylú-
čeného Jánošíka. Juniorka tak klesla na
druhé miesto, v nedeľu 9. októbra pri-
víta Nové Zámky. (brn)

Monarchs 

sa priblížili 

k zisku titulu
AMERICKÝ FUTBAL
Futbalisti Bratislava Monarchs su-
verénne vedú po 3. kole premiérový
ročník Slovenskej ligy amerického
futbalu. 
Futbalisti Bratislava Monarchs zdolali
doma Trnavu Bulldogs 39:6, vonku
Nitru Knights 42:2 a pred týždňom
doma Zvolen Patriots 28:7. Po troch
kolách tak zostávajú Monarchs bez
prehry. 
Po týždňovej prestávke privítajú v
sobotu 8. októbra 2011 na domácom
ihrisku na Nobelovej ulici nitrianskych
Knights. Prípadné víťazstvo ich výraz-
ne posunie k zisku titulu. (brn)

Vajnorčania si

môžu zabehnúť 

minimaratón
ATLETIKA
Mestská časť Vajnory pozýva na
cestný beh Vajnorský minimaratón
2011.  Pobeží sa v sobotu 8. októbra
2011 a celkove to bude už 23. ročník
a 6. ročník obnoveného Vajnorského
minimaratónu.
Program podujatia sa začne v Parku
pod lipami o 14.00 h. Súťažiť sa bude
v kategóriách: lezúni - batoľatá (2008 a
mladší) 15 m po koberci, deti (do 6
rokov) 100 m, (do 9 rokov) 200 m, (do
12 rokov) 400 m, (do 15 rokov) 2500
m,  dospelí - muži,  veteráni nad 40, 50,
ženy, ženy veteránky nad 50 rokov,
Vajnorčania podľa trvalého pobytu
(ženy aj muži bez rozdielu veku).
Dĺžky tratí sú 5 kilometrov a 10,5 km.  
Prezentácia účastníkov sa začne o
12.30 h  v Kultúrnom zariadení  na
Baničovej ul.,  štartovné pre dospelých
na 5 km  a 10,5 km je pre Vajnorčanov
1 euro, pre ostatných 5 km - 5 eur, 10,5
km - 7 eur.
Súčasťou minimaratónu sú aj korču-
liarske preteky inline v kategóriách
deti do 15 rokov a dospelí. Pre štartu-
júcich bude povinná prilba a chrániče
rúk a kolien! (do)

Pri Technopole

budú súťažiť

mladí cyklisti
CYKLOKROS
V sobotu 15. októbra 2011 sa pri
budove Technopolu na Kutlíkovej
ulici v Petržalke uskutoční 4. kolo
Slovenského pohára v cyklokrose.
V rovnaký deň tu bude aj 2. ročník
cyklistického podujatia Šport áno,
drogy nie.
Štartovať môžu dievčatá a chlapci
základných škôl narodených v rokoch
1998, 1999, 2000 a 2001. Pretekári
budú súťažiť s vlastným bicyklom a s
cyklistickou prilbou. Jednotlivé kate-
górie odštartujú spoločne, podľa roku
narodenia. Ako prvé dievčatá, po nich
prídu na rad chlapci. 
Trať povedie po štrkovej ceste trávna-
tej ploche v okolí Technopolu. Jeden
vyznačený okruh má približne 2500
metrov. Organizátori pozývajú nielen
samotných pretekárov, ale aj divákov,
ktorí si určite prídu na svoje počas
súťaží jednotlivých kategórií. (kp)

Bratislavský 

cross sa pobeží 

nad Rosničkou
ATLETIKA
V sobotu 8. októbra 2011 sa usku-
toční už 12. ročník populárneho
Bratislavského crossu. Pobeží sa v
tradičnom a obľúbenom lesnom
teréne nad kúpaliskom Rosnička v
Dúbravke.
Osobne sa dá prihlásiť ešte 7. októbra
2011 od 14.00 do 18.00 h na kúpalisku
Rosnička, prípadne v deň podujatia tiež
na Rosničke, organizátori však pripo-
mínajú, že najneskôr hodinu pred štar-
tom príslušnej kategórie.
Prihlásení účastníci behu na  500 m,
1000 m a 3000 metrov zaplatia štar-
tovné dve eurá, bežci na  6500 m štyri
eurá a dôchodcovia nad 62 rokov dve
eurá. Školské kolektívy nad desať
účastníkov štartovný poplatok nemu-
sia zaplatiť, podmienkou je však
vyplnená súpiska žiakov potvrdená
riaditeľstvom školy. (brn)
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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

Zasekol sa vám trezor?
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Divadlo Do

houslí uvedú

v podpalubí
DIVADLO
České divadlo Do houslí uvedie 10.
októbra o 19.00 h v Divadle v podpa-
lubí na Tyršovom nábreží komédiu
Když se zhasne.
Trevor a Nina sú manželský pár z vyššej
newyorskej spoločnosti. Ich manželstvo
však nie je ideálne - vlastne je to hotové
peklo. Môže za to drsná predmanželská
zmluva: ten z manželov, ktorý podá
návrh o rozvod, príde o všetok majetok,
ktorý automaticky pripadne druhému.
Sú Vianoce a Trevor s Ninou robia tra-
dičný večierok. Jedinými pozvanými
hosťami sú Imelda (veštkyňa) a Artur
(učiteľ histórie) - trochu výstrední man-
želia. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať,
že pôjde o dosť nudnú party, lenže to by
ona predmanželská zmluva nesmela
obsahovať maličký dodatok... A večie-
rok sa náhle premení na rozvodové
„bojové pole“...
Hrajú Michaela Doleželová, Eva Boro-
vičková, Roman Vencl a Marek Přikar-
ský. Scenár a réžia M. Doleželová a R.
Vencl. (dš)

Jan Kraus a

jeho Hvězdy

jak je neznáte
TALK SHOW
Český herec, publicista, dramatik,
režisér a známy moderátor populár-
nej relácie Uvolněte se,  prosím  Jan
Kraus zavíta do Bratislavy.
Táto neriadená moderátorská  strela  a
súčasná špička v talkshow mieri  k nám
so svojím programom Jan Kraus aneb
Hvězdy jak je neznáte. Kostru večera
budú tvoriť historky hostí, pesničky a
odpovede na otázky poslucháčov.
Predstavenie je naplánované na 18.
októbra 2011 v Teátre Wüstenrot na
Trnavskom mýte 1. Hosťami budú spe-
vák skupiny Kabát Josef Vojtek  a DJ
Václav Kosík. (dš)

Na koncerte

zaznie túžba po

smrti a živote 
HUDBA
V Mozartovej sieni Rakúskeho veľ-
vyslanectva na Ventúrskej 10 zaznie
18. októbra 2011 o 18.00 h koncert
Túžba po smrti a po živote, so sólista-
mi Friedrich Kleinhapl, violončelo a
Andreas Woyke, klavír. 
Komorná speváčka Christa Ludwig
dlho povzbudzovala Friedricha Klein-
hapla k notovému prepisovaniu piesní
pre violončelo a klavír. Keď ho pri spo-
ločnom vystúpení počula hrať, poveda-
la, že každý tón, ktorý na violončele
vylúdil, znel, akoby ho zaspievala. 
Vďaka nej začali pracovať aj na pies-
ňach Gustava Mahlera. Najprv sa
zamerali na slávnostné piesne Urlicht,
Ich bin der Welt abhanden gekommen,
Um Mitternacht, Nun will die Sonn` so
hell aufgehn. Friedrich Kleinhapl
vôbec netušil, že keď sa pustia do tran-
skripcie piesní, ktorých texty nepoznal,
ocitnú sa vo svete túžby po smrti. Na
koncerte zaznejú diela G. Mahlera, L.
van Beethovena, F. Schuberta, D. Šos-
takoviča a A. Schnittkeho. (dš)

Alternatívne

kapely v Klube

Za zrkadlom
HUDBA
V Klube Za zrkadlom na Rovnian-
kovej 3 vystúpia v rámci projektu
Art of Livin´ 20. októbra 2011 o
20.00 h skupiny Chiki liki tu-a a
Hugo Čáves Orchestra.
Chiki liki tu-a je slovenská alternatívna
hudobná skupina  z Prešova. Inšpiruje
sa množstvom hudobných štýlov, jej
texty zase vynikajú svojskou nonsenso-
vou poetikou silne inšpirovanou multi-
kultúrnym prostredím mesta Prešov a
jeho okolia. Aj preto si stále získava
fanúšikov inej ako slovenskej národ-
nosti. Skupina intenzívne koncertuje na
Slovensku a v zahraničí.
Bratislavské zoskupenie Hugo Čáves
Orchestra púta pozornosť všetkými
spôsobmi - kontroverzným názvom, ži-
velným nasadením, ale predovšetkým
originálnou hudbou. Skupina hrá
výhradne vlastný repertoár, ktorý štýlo-
vo ťažko zaradiť, pretože každá pesnič-
ka má vlastný príbeh. Má za sebou via-
cero koncertov v slovenských kluboch,
ako aj vystúpenia na medzinárodnej
scéne v Maďarsku, Poľsku i v Česku.
Elektronika, basa, gitara a šesťčlenná
dychová sekcia sú zárukou, že táto
deväťčlenná zostava rozhýbe každé
publikum. (dš)

Miroslav Koupil

vystavuje 

v knižnici
VÝSTAVA
Experimentálny básnik, výtvarník,
performer. Nekonformný autor Mi-
roslav Koupil narodený 10. marca
1956 v Třebíči, vystavuje kaligramy
do 14. októbra v knižnici Bratislava
- Nové Mesto na Pionierskej ulici.
Autor vkladajúci do svojej tvorby
rozmernú invenciu, inteligenciu a
humor. Inšpirovaný svetovými autor-
mi ako Ch. Morgensternom, G. Apol-
linairom a E. Jandlom vytvára kali-
gramy a nonsensovú poéziu. Kaligra-
my Miroslava Koupila nesú svoj vtip-
ný obsah a celkom seriózne posolstvo
v spojení lexikálneho tvaru a grafic-
kého výrazu. Metódou tvorivej hry
prináša podstatné, maximálnou mie-
rou zhustené správy o človeku. 
Výstavy otvára Miroslav Koupil per-
formanciou svojej pohybovej nonsen-
sovej poézie. Vystúpenia sú textové a
deklamačne originálne, sprevádzané
pohybovými kreáciami a výraznou
mimikou. Hrá sa so slovami ako žong-
lér s loptičkami. Pohybové kreácie jeho
verbálne žonglovanie dopĺňajú a privá-
dzajú nonsensovú poéziu bližšie k
poslucháčovi. Mal viac ako 70 výstav
kaligramov s performanciou pohybo-
vej nonsensovej poézie. Vydal trinásť
zbierok kaligramov, nonsensovej a
experimentálnej  poézie. (dš)

Gipsy Kings vystúpia na Pasienkoch,

zahrajú Bamboleo, Volero či Baila Me
HUDBA
Slávna latino kapela Gipsy Kings
sa po troch rokoch vracia do Bra-
tislavy. V Športovej hale Pasienky
vystúpia vo štvrtok 20. októbra
2011 o 19.00 h.
Počas takmer dvojhodinovej show
zaznejú najväčšie hity, ale aj skladby,
ktoré aktuálne dokončujú. Októbrový
koncert by nemal uniknúť žiadnemu
milovníkovi štýlov ramba, flamenco
či salsa, z ktorých hudba Gipsy Kings
pochádza. 
Gipsy Kings sú v celosvetovom me-
radle jednoznačne najúspešnejšou
francúzskou skupinou. Od svojho

prvého hitu Bamboleo, ktorý vyšiel v
roku 1987, predali viac ako dvadsať
miliónov nosičov, nakrútili dva
hudobné filmy a v ďalších znela ich
hudba (napríklad aj v kultovej snímke
Big Lebowski). 
Počas svojej viac ako dvadsaťročnej
kariéry vydali osemnásť platní vráta-
ne výberu najväčších hitov. Okrem
spomínaného hitu Bamboleo si mnohí
iste pripomenú piesne Volare či Baila
Me,, ktoré už doslova zľudoveli. 
Svetovú popularitu kapele zaručilo
hlavne neortodoxné, popové predve-
denie autorských pesničiek. Svoj
hudobný štýl označujú ako Rumba

Flamenca Camargue z južného Fran-
cúzska. 
Kapelu tvoeia bratia Reyesovci
(Nicolas, Canut, Paul, Patchai,
Andre) a Baliardovci (Tonino, Paco,
Diego), potomkovia španielskych
cigánskych rodín, ktoré ušli na juh
Francúzska počas španielskej občian-
skej vojny. Jose Reyes, otec bratov
Reyesových, bol slávnym spevákom
flamenca, spieval s gitaristom Mani-
tas de Plata a medzi ich obdivovate-
ľov patrili osobnosti ako napríklad
John Steinbeck, Charlie Chaplin,
Pablo Picasso, Miles Davis či Salva-
dor Dalí. (dš)

FÓRUM AKTÍVNYCH OBČANOV
Vás srdečne pozýva na bezplatnú prednášku

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
a PRIAMA DEMOKRACIA

14. 10. 2011 o 18.00 h
DK Dúbravka - malá sála (kapacita 120 miest)

Potvrďte svoju účasť na palba@koloseo.info
alebo SMS č. 0910 425 169

www.koloseo.info
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Podvodníci sa vydávajú za príbuzných 

a najmä starším ľuďom kradnú peniaze
BRATISLAVA
Polícia upozorňuje občanov na pod-
vodníkov, ktorí sa vydávajú za prí-
buzných, kamarátov príbuzných,
rodinných príslušníkov ich príbuz-
ných a pod. Pod vymyslenými
dôvodmi, akými sú väčšinou kúpa
motorového vozidla, technika prí-
padne iné veci zatelefonujú na číslo
dôverčivého občana, od ktorého
podvodným spôsobom a klamstvom
získajú finančnú hotovosť.
Podvodníci využívajú dôverčivosť
najmä starších osôb. Okresné riaditeľ-
stvo Policajného zboru v Bratislave II
vyšetruje viaceré prípady, keď podvod-
níci využili dôverčivosť staršej osoby a
obrali ju o peniaze. Sú to najmä  situá-
cie, keď niekto zavolá starším ľuďom
domov a predstaví sa ako ich príbuzný
(syn, dcéra, vnuk, vnučka) a žiada ich
ihneď o finančnú pomoc (najčastejšie

na kúpu vozidla) s tým, že po peniaze
pošle svojho kamaráta. V takomto prí-
pade si spätným volaním overte, či ide
naozaj o príbuzného, za ktorého sa
telefonujúci vydáva (zavolajte príbuz-
nému na jeho číslo späť) a nedávajte
peniaze osobe, ktorú nepoznáte.
Niekoľko prípadov, ktoré sa v posled-
nom čase stali: Neznámy páchateľ po
predchádzajúcom telefonickom rozho-
vore prišiel pred obytný dom v druhom
bratislavskom okrese, kde pod zámien-
kou, že ide o vnuka poškodenej osoby
vylákal 3500 eur. Neznámy páchateľ
tvrdil poškodenej 87-ročnej žene, že ich
potrebuje na kúpu vozidla.
Neznámy páchateľ telefonoval aj do
bytu 84-ročnej ženy. Predstavil sa ako
vnuk, pričom od nej žiadal 2000 eur na
kúpu počítača. Poškodená mu však
povedala, že v hotovosti má len 400 eur.
Neznámy na to povedal, že nech mu dá

toľko, koľko môže a že ostatné si poži-
čia od kamaráta. O päť minút potom
zavolal poškodenej, ktorej oznámil, že
po peniaze príde jeho kamarát, ktorý
tam ide niečo vybaviť. Žene kázal, aby
vyšla von pred dom, kde má peniaze
odovzdať jeho kamarátovi. Poškodená
tak urobila a prišla o 400 eur. 
Neznámy páchateľ zatelefonoval aj 82-
ročnej žene, pričom ju oslovil babka.
Vydávajúc sa za manžela jej vnučky od
nej žiadal 4000 eur. Žena mu však pove-
dala, že doma má iba 2200 eur, na čo
páchateľ povedal, že po peniaze pošle
svoju kamarátku. Vzápätí prišla nezná-
ma žena, ktorej manžel poškodenej odo-
vzdal dohodnutú finančnú hotovosť. 
Ak sa stane niečo podobné, treba si
zapamätať výzor osoby, oblečenie,
vozidlo (evidenčné číslo vozidla, jeho
typ, farbu) a okamžite zavolať na
známe číslo 158. (brn)

Petržalčania

upratovali 

svoje okolie
PETRŽALKA
V rámci Medzinárodného roka dob-
rovoľníkov a počas Dní dobrovoľní-
kov 2011 sa aj v Petržalke uskutočnili
aktivity pre verejnosť. 
Mestská časť za aktívnej spolupráce
Bratislavského regionálneho ochranár-
skeho združenia BROZ vybrala na 23. a
24. septembra 2011 tri lokality 4. stupňa
ochrany, kde dobrovoľníci mohli
pomôcť vyčistiť územie od odpadkov. 
V piatok prišlo do chráneného areálu
Chorvátskeho ramena 54 dobrovoľní-
kov - žiakov ZŠ Turnianska, zamestnan-
cov Miestneho úradu Petržalka a firem-
ných dobrovoľníkov zo spoločnosti
IBM  Slovensko. V sobotu sa stretlo až
56 dobrovoľníkov. Okrem pracovníkov
petržalského miestneho úradu  upratova-
li v areáloch Hrabiny a Soví les aj oby-
vatelia z rôznych častí Petržalky aj
záujemcovia z Ružinova, Rusoviec,
Malaciek, Veľkého Krtíša, Košíc, Bielo-
ruského Minska, zo Srbskej Vojvodiny
či z talianskeho Neapolu. 
Podujatie na pomoc prírode v chráne-
ných areáloch oslovilo rôzne občianske
združenia. INEX Slovakia, Integrasa,
KJDS, zamestnancov Kraft foods, ZSE -
Distribúcia, Dekret, Orange Slovensko,
Jazykový ústav SAV, S - ITS, Slov-Air,
Ekonomická univerzita, OÚ Bratislava.  
Najčastejším druhom odpadu boli plas-
tové a sklené fľaše či plechovky od
nápojov, potravinové obaly,  stavebný a
bytový odpad, pneumatiky a staré oble-
čenie. (brn)

Filozofická 

fakulta oslavuje

deväťdesiatku
BRATISLAVA
Filozofická fakulta Univerzity Ko-
menského v Bratislave si pripomína
90. výročie svojho založenia. 
V dňoch 24.-25. októbra 2011 sa usku-
točnia na pôde fakulty a univerzity osla-
vy 90. výročia začatia pedagogickej čin-
nosti. Ich súčasťou bude udeľovanie
pamätných medailí, výstava, Akademic-
ké fórum, ale aj program  Dies academi-
cus - Akademické dni, určený zamest-
nancom, študentom a absolventom
školy. Počet absolventov sa za celých 90
rokov jej činnosti dostal už za hranicu
30-tisíc. (brn)

Výstavba 

mosta obmedzí

cyklistov
DEVÍNSKA NOVÁ VES
V Devínskej Novej Vsi sa začala
výstavba cyklomosta do Schlosshofu.
Z bezpečnostných dôvodov preto
uzavrú časť cyklotrasy prechádzajú-
cu staveniskom. Uzávera potrvá
počas celej výstavby.
Obchádzková trasa povedie ulicou Na
hriadkach cez Námestie 6. apríla, pokra-
čuje Istrijskou a Mlynskou ulicou až k
poľnohospodárskemu družstvu.  
Cyklomost medzi Devínskou Novou
Vsou a obcou Schlosshof je určený
pre cyklistov, peších a záchrannú
službu. (brn)

Môžu sa vyjadriť k územnému plánu
BRATISLAVA
Bratislavčania či právnické osoby
pôsobiace v Bratislave môžu až do
polovice novembra predkladať hlav-
nému mestu SR podnety a podklady
na tvorbu nového územného plánu.
Magistrát pristúpil k obstarávaniu
novej územnoplánovacej dokumentá-
cie na základe júnového rozhodnutia
mestského zastupiteľstva, pričom
verejnosť mohla svoje podnety adreso-
vať samospráve do začiatku októbra.
Vedenie mesta však rozhodlo, že pre-

dĺži termín, aby sa do prípravy doku-
mentu mohlo zapojiť čo najviac sub-
jektov a aby podnety mohli adresovať
štátne či verejné inštitúcie, neziskové
organizácie, spolky i samotní Brati-
slavčania. 
V prvej fáze, pri spustení prípravy prác
na definovaní nového územného plánu
mesta, môžu Bratislavčania prezento-
vať svoj vlastný pohľad na možný
investičný rozvoj mesta, na pravidlá
týkajúce sa napríklad maximálnej
výškovej zástavby konkrétnych území,

ochrany parkov, zelených plôch či
požiadaviek na podporu verejných
investícií. Podnety je možné doručiť
osobne do podateľne bratislavského
magistrátu na Primaciálnom námestí,
poštou, alebo mailom. 
Pre zapojenie občianskej i odbornej
verejnosti do nového územného plánu
mesta pripravila samospráva počas
týždňa miestnej demokracie odborný
workshop, ktorý bude 13. októbra 2011
od 16.00 h v Justiho sieni bratislavské-
ho Primaciálneho paláca. (brn)
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kupón je platný
od 1. 10. – 31. 10. 2011 

kupón pre itate ov
 Bratislavských novín.
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deti milujú chémiu
Vzbudiť u detí nadšenie z chémie je dôležité pre budúcnosť ľudstva. Zatiaľ 
v 15 krajinách sveta sme preto zriadili laboratóriá pre deti, kde sa mladí 
môžu o chémii a vede učiť zábavným a praktickým spôsobom.
Budú si malí študenti a skúmavky nakoniec rozumieť? V BASF tvoríme 
chémiu, ktorá spája. www.basf.sk

Kids' Lab Hókus - Pókus 
po prvýkrát na Slovensku 
od októbra 2011.

Kids Lab 150x178 ISO-V2 SLO 1 22.09.2011 17:26:38 Uhr
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SOBOTA 8. októbra
� 10.00 - 560. výročie prvej písomnej
zmienky o Devínskej Novej Vsi, Minu-
losť, súčasnosť a budúcnosť, seminár
spojený s prednáškou, Veľká sála Istra
Centra, Hradištná 43,vstup voľný
� 13.00 - Šarkaniáda, kopec Glavica,
DNV, vstup voľný
� 13.30 - Exkurzia Slovenského
národného múzeua, Múzea kultúry
Chorvátov na Slovensku, návšteva Turis-
tickej Informačnej Kancelárie DNV
� 14.30 - Princezná Kukulienka, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Pani Renesancia, pre rodičov
s deťmi, Múzeum mesta Bratislavy 
� 15.00 - Cintorín Kozia brána, II.
časť, vlastivedná vychádzka, stretnutie
pred vchodom zo Šulekovej ulice
� 15.00 - Svedectvo času, Z najnovších
a starších nálezov na Bratislavskom
hrade, lektorované prehliadky výstavou,
Bratislavský hrad
� 16.00 - Slávnostný koncert v Kostole
Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi
�17.00 - Čaj o piatej so skupinou Kar-
tágo, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Rami Shaafi, Cesta zvukom,
koncert, DK Zrkadlový háj, Rovnianko-
va 3
� 19.00 - Noc lesbičiek, freudovská
komédia, Malá scéna STU, Dostojevské-
ho rad 7
� 20.00 - Solo 2009, Peter Jaško,
hudobno-tanečný improjam, Dom T&D,
Miletičova 17/B

NEDEĽA 9. októbra
� 10.00, 14.30 - Princezná Kukulienka,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36

� 10.30 - O kráľovi Jonášovi, účinkuje
divadielko Žihadlo, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné, klavírny
recitál, Jonathan Powell, klavír, program
F. Liszt, A. Hába, E. Kornauth, A. N. Ale-
xandrov, P. Grainger, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11
� 11.00 - Janko Hraško, divadlo Pod
hríbikom, Chipicao rozprávky, hotel Hil-
ton, Trnavská cesta 27/A

�14.00 - Popletená Punčocha, rozpráv-
ka pre malých aj veľkých, Ludus, krea-
tívne centrum mladých, Tower 115, Pri-
binova 25
� 15.00 - O kráľovi Jonášovi, Klub
Ponteo, Starorímska 1/a, Rusovce
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Kartágo Trio, DK Lúky, Vigľašská 1
�15.00 - Svedectvo času, z najnovších a
starších nálezov na Bratislavskom hrade,
lektorované prehliadky výstavou, Brati-
slavský hrad
�16.00 - Malá morská víla, od 4 rokov,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 16.30 - Kráľ Šašo, detská divadelná
scéna, účinkuje Vlado Kulíšek, Veľká
sála Istra Centra, Hradištná 43
� 19.00 - Lordi, The Lords, České
divadlo produkcie Sergeart, bulvárna
komédia, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie

PONDELOK 10. októbra
� 8.00 - Počítačová škola pre seniorov,
bezplatné školenia na prácu s počítačom,
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry,
Laurinská 5
�10.00 - Roky pred oponou, posedenie
s herečkou Gizkou Oňovou, Klub detí
Slniečko, Furdekova 6/A. vstup voľný
� 14.00 - Festival peknej jesene: Káva
- čierny elixír, Mýty a realita o účinkoch
kávy, vstup voľný, Staromestský klub G
19, CDLaV Gaštanová 19
� 18.00 - Stopy snov alebo Komentova-
né obrazy z netradičného dialógu, Staro-
mestský klub 10x10, CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Fantázia (Fascikliáda), Tra-
gifraška o slabostiach „veľkých, Ludus,
kreatívne centrum mladých, Tower 115,
Pribinova 25
� 19.00 - Na obed, brutálna tragikomé-
dia na zožratie, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 19.00 - Když se zhasne, české divad-
lo Do houslí, komédia, premiéra, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.09 - Funny Fellows, koncert, krst
knižky Bohémska rapsódia od Rasťa
Piška, hostia Zuzana Kronerová, Roman
Feder, autogramiáda, Art Club Scherz,
Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
& manažéri, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7

UTOROK 11. októbra
� 10.00 - Prasiatka sa vlka neboja, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
multimediálnych tvorivých dielní, CC
centrum, Jiráskova 3

� 15.00 - Nestarnúce melódie, tanečno-
zábavné popoludnie s hudobnou skupi-
nou Diadém, účinkuje Trio odalistiek,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Poslovia, anjelský kabaret,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7

� 19.00 - Poradňa krásy Šereď, divad-
lo Lucie Kollárovej a Oľgy Belešovej,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Othello, divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP 33
� 19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
& manažéri, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7

STREDA 12. októbra
�10.00 - Popletená Punčocha, rozpráv-
ka, Ludus, kreatívne centrum mladých,
Tower 115, Pribinova 25
� 10.00 , 14.00 - Prasiatka sa vlka neboja,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Muzikoterapia, vstup len pre
občanov dôchodkového veku, CC cen-
trum, Jiráskova 3
� 14.00 - Popoluška, divadlo Clipper-
ton, Staromeststký klub G 19, CDLaV
Gaštanová 19
� 17.00 - Z vďaky a lásky, zábavný
večer pre starších občanov pri príležitos-
ti Mesiaca úcty k starším, účinkuje cim-
balová hudba ZUŠ Istrijská a etno hudba
Ťula bata, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 17.00 - Karpatské bukové pralesy na
zozname svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva UNESCO, Seminár-
na sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5
� 18.00 - Prezentácia knihy: Rímske
pamiatky na strednom Dunaji od Vin-
dobony po Aquincum, Mozartova sieň
Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 18.30 - AnandaDance: pravidelná
psychohygiena, od vedomého pohybu k
extatickému tancu, Kosatcova 24/A,
Devínska Nová Ves
� 19.00 - Mám okno, Radošinské naiv-
né divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Bubnovačka orchestra, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 19.30 - Díleri, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

ŠTVRTOK 13. októbra
� 10.00 - Zo života hmyzu, účinkuje

muzikálové divadlo Alkana, DK Dúb-
ravka, Saratovská 2/A
� 10.00 - Prasiatka sa vlka neboja, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Čunovská hrádza, turistická
vychádzka, zraz prvá zastávka v Čunove
� 17.00 - V SNG číta ..., na výstave
Barónka. Osudy Margity Czóbelovej
medzi Mednyánszkym a Robbe-Grille-
tom, hosť Albert Marenčin, SNG, Vodné
kasárne, Rázusovo náberežie 2
� 18.00 - Katarína Krajčíriková,
Lukáš Kijac: Permanent blue, vernisáž
výstavy, CC centrum. Jiráskova 3
� 18.30 - Marcel Vaněk, prednáška,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
�19.00 - Tanečný večer Danza, Kultúr-
ne centrum Dunaj, Námestie SNP
� 19.00 - Nomen omen dotyky s osob-
nosťami, Hlava, ktorú som mal vtedy,
poetický večer pri príležitosti 75. narode-
nín Ľubomíra Feldeka, Prednášková sála
Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11
� 19.00 - Čudné popoludnie dr. Zvon-
ka Burkeho, Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Nesladím, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - 13 Pán Boh pri nás, galapro-
gram, to najlepšie za trinásť rokov v
podaní nových aj pôvodných členov
súboru Tanečného divadla Atak, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Cesta do Úbic, Ívery, Staro-
mestský klub 10x10, CDLaV, Školská 14
� 19.30 - Veľká kilovačka na námestí
Billa Gatesa, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7

PIATOK 14. októbra
� 9.00 - Masterclass, pod vedením José
Luis Estelles, Hudobná a tanečná fakulta
VŠMU 
� 10.00 - Prasiatka sa vlka neboja, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Music Club, Alone (rock),
B.O.R.R.A. (pop - rock)
� 19.00 - William Shakespeare, Jozef
Pražmári: Rómeo a Júlia 2010, divad-
lo Zrakáč, Staromestský klub 10x10,
CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Play Gorkiy alebo Letní hos-
tia, derniéra, podľa M. Gorkého napísal
R. Polák, Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Tanečný dom, výučba tradič-
ných ľudových tancov, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 20.00 - Konkurz, Prešporské divadlo,
Dom T&D, Miletišova 17/B

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

vyjdú opäť o týždeň

13. októbra 2011

Prečo nemusíte robiť kompromisy 
medzi výkonom a úspornosťou? 
Lebo Medveď!Zn

ač
ka

 D
ai

m
le

r

www.lebomedved.sk/trieda-m

Nový Mercedes triedy M
Motor ML 250 BlueTEC 4MATIC, spĺňajúci emisné normy EURO 6,  poskytuje o 7 % vyšší výkon 
a až o 25 % nižšiu spotrebu paliva: mesto 7,0 – 7,6 l/100 km, mimo mesta 5,4 – 5,8 l/100 km 
a kombinovaná spotreba 6,0 – 6,5 l/100 km. A emisie CO2 len 158 – 170 g/km.  

Efektivita od perfekcionistov.

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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