
O novom dopravnom zákone, podľa
ktorého budú mať od 1. novembra
2011 električky v meste prednosť
pred chodcami, sme sa pozhovárali s
riaditeľom divízie Elektrické dráhy
Vladimírom RAFAJOM.
- Prednosť električky pred chodcami je
bežná v Európe, ale napríklad v Česku
pred štyrmi rokmi tiež bola nutná
masívna informačná kampaň, aby si
chodci nevysvetľovali pojem „absolút-
na prednosť“ mylne.
Ako pomôže zákon električkám?
Neohrozí to samotných obyvateľov
Bratislavy, najmä starších a deti?
- Električka má v porovnaní s cestnými
vozidlami výrazne dlhšiu brzdnú
dráhu. Chodci si však tento fakt často
neuvedomujú a náhlym vstupom na
priechod pre chodcov ohrozujú nielen
seba, ale aj cestujúcich v električke. Pri
použití núdzovej brzdy totiž veľmi

ľahko môže dôjsť k pádu a zraneniu
cestujúcich. Uplatňovanie ustanovenia,
samozrejme, neznamená, že vodiči
električiek môžu byť menej opatrní a
spoliehať sa na svoju prednosť pred
chodcami. Na druhej strane jednoznač-
nosť ustanovenia odstraňuje pochyb-
nosti o prednosti električky pred chod-
cami na priechode cez koľajnice.
Podľa mňa opatrenie zvýši bezpečnosť
chodcov a prispeje k plynulejšej pre-
mávke električiek.
Spomínali ste brzdnú dráhu elek-
tričky, aké sú tam čísla? 
- Brzdná dráha prázdnej električky z
rýchlosti 40 km/h je na suchej a čistej
koľaji minimálne 45 metrov. Zaťaženie
a šmykľavé koľajnice však môžu túto
dráhu predĺžiť. Použitím núdzovej

brzdy sa síce môže brzdná dráha skrá-
tiť aj na 27 metrov, ale cestujúcim v
električke hrozí pri prudkom brzdení
zranenie. Nehody s chodcom mávajú
často tragické následky najmä pre
nepozornosť peších, a preto, lebo ľudia
si neuvedomujú hmotnosť vozidla,
jeho dlhú brzdnú dráhu a fakt, že vodič
električky nemá okrem brzdenia inú
možnosť zabrániť zrážke. 
Ako chcete dosiahnuť, aby sa o zá-
kone dozvedelo čo najviac ľudí?
- O zákone budeme informovať špeciál-
nou kampaňou - informáciami na webe,
distribúciou letákov, reklamnými plagát-
mi v električkách a špeciálnymi nálepka-
mi so zrozumiteľným piktogramom.
Chceme osloviť aj magistrát, aby na
priechodoch, ktorých sa to týka, zabez-
pečil dopravné značenie, prípadne
nastriekal na priechody viditeľné ozna-
čenie. Zhováral sa Robert Lattacher
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STARÉ MESTO
Na chodníku nad administratívnou
budovou  Park One na Kollárovom
námestí sa konečne neparkuje. Autá
tu vďaka osadeným stĺpikom uvoľ-
nili opäť miesto chodcom, ktorí už
tadiaľ môžu chodiť bez toho, aby
museli dávať pozor na prichádzajú-
ce či odchádzajúce autá. 
Problém s parkujúcimi vozidlami sa
ťahal niekoľko rokov. Pozemok patrí
mestu, ktoré sľubovalo, že verejnosť
bude  môcť parkovať aj v podzemnej
garáži administratívnej budovy. Keďže
sa tak nestalo, mnohí vodiči zvykli par-
kovať na chodníku v okolí objektu. To
sa, samozrejme, nepáčilo chodcom,

ktorí po hornej časti Kollárovho ná-
mestia prechádzali a cítili sa ohrozova-
ní.
Bratislavské noviny často upozorňova-
li na zlú situáciu, keď parkujúce autá
nenechávali na chodníku často ani
jedenapolmetrovú medzeru od fasády.
V roku 2010 časť chodníka obohnali
ochrannou páskou a mobilným hrade-
ním, no situáciu to nevyriešilo. Až
teraz, keď mesto okolo budovy osadilo
104 hliníkových stĺpikov, je priestor
pod budovou vyčistený a voľný.
Na mieste administratívnej budovy
Park One bolo kedysi verejné parko-
visko, najskôr bezplatné, neskôr spo-
platnené. V roku 2003 však pozemok

predali. V roku 2007 tam vyrástla
administratívna budova Park One, ale
podzemné garáže zostali verejnosti
neprístupné. Parkovanie na Kolláro-
vom námestí a v jeho blízkom okolí
zostáva naďalej problémové. Mnohí
vodiči preto parkujú aj na chodníkoch
a na Námestí 1. mája, často však
nechajú svoje vozidlá aj na rohu chod-
níka na Námestí slobody a Námestí 1.
mája. Novou nádejou na parkovanie v
tomto území je plánované vybudova-
nie podzemných garáží pod časťou
Kollárovho námestia súkromným
investorom. Pod parkom na námestí by
mohlo vzniknúť asi 500 parkovacích
miest. (rob)

Z chodníka na Kollárku zmizli autá
Chodník na Kollárovom námestí je zase chodníkom, autá musia parkovať inde. FOTO - Robert Lattacher

Od novembra majú električky prednosť

Magistrát chce

mať nový

územný plán 

dopravy mesta
BRATISLAVA
Magistrát chce mať nový územný
generel dopravy mesta. Kvôli tomu
pripravuje verejné obstarávanie.
Predbežné oznámenie o obstarávaní
mesto nedávno zverejnilo vo vestní-
ku Úradu pre verejné obstarávanie.
Cieľom nového územného plánu dop-
ravy mesta je vypracovanie územnoplá-
novacieho podkladu, ktorý bude aktua-
lizovať skutočné trendy v doprave mes-
ta. Má pomôcť nastaviť nový dopravný
územný rozvoj mesta a slúžiť ako pod-
klad na prípadné zmeny a doplnky v
územnom pláne mesta, resp. pri spracú-
vaní nového územného plánu. Predpo-
kladané náklady sú 1 002 000 eur vráta-
ne DPH. 
Podpísanie zmluvy s víťazom súťaže
sa pripravuje už na začiatok budúceho
roku S odovzdaním kompletného no-
vého dokumentu sa ráta v druhej polo-
vici roka 2013. Návrh nového územné-
ho plánu dopravy ráta napríklad aj s
ďalšími mostmi cez Dunaj, ktorých
varianty predstavili počas verejnej
diskusie o parkovaní v Petržalke. Išlo
však len o názory projektanta, nie o
konkrétne návrhy.
Magistrát vyhlási súťaž zrejme v nasle-
dujúcich dňoch. Reaguje tak na rozhod-
nutie poslancov miestneho zastupiteľ-
stva, ktorí vypísanie súťaže odsúhlasili
na septembrovom rokovaní. (rob, brn)

Väčšina je za

návrat súsošia

Márie Terézie
STARÉ MESTO
Petíciu za návrat súsošia Márie Teré-
zie do Bratislavy podpísalo vyše
5000 ľudí. V ankete, ktorú súčasne s
petíciou robil Bratislavský okrášľo-
vací spolok, sa 3540 opýtaných vy-
slovilo za návrat kópie súsošia na
niekdajšie Korunovačné námestie,
dnes Námestie Ľ. Štúra, a za dôstoj-
né premiestnenie súsošia Štúrovcov
na Námestie slobody.
Ako ďalej informoval Bratislavský
okrášľovací spolok, petíciu aj anketu pri
tretinovom modeli sochy Márie Terézie
na nábreží uzavreli, petícia však bude
pokračovať v elektronickej podobe.
Spolok požiadal mestskú časť Bratisla-
va - Staré Mesto o predĺženie možnos-
ti vystaviť model sochy na dunajskom
nábreží do konca apríla 2012. „Dovte-
dy chceme ďalej komunikovať s pred-
staviteľmi mesta o projekte, ktorý má
podľa týchto výsledkov jasnú podporu
Bratislavčanov,“ uviedol výkonný ria-
diteľ spolku Maroš Mačuha. (brn)

Vicežupan

poznal víťaza

skôr, ako sa

súťaž skončila
BRATISLAVA
Predseda Bratislavského samospráv-
neho kraja (BSK) Pavol Frešo
(SDKÚ-DS) vyhlásil 4. októbra 2011
obchodné verejné súťaže, ktoré sa
mali skončiť po 21. októbri 2011 for-
mou elektronickej aukcie. Na roko-
vaní finančnej komisie BSK 10.
októbra 2011 však podpredseda BSK
Ivo Nesrovnal (SDKÚ-DS) už predlo-
žil návrhy na uzavretie zmlúv s
víťaznými uchádzačmi.
Navrhoval predať bývalé SOU doprav-
ného na Dopravnej ulici v Rači súčas-
nému nájomcovi spoločnosti Uninova
Hostel, s. r. o. V druhom návrhu očaká-
val I. Nesrovnal odporúčanie komisie
na uzavretie nájomnej zmluvy o pre-
nájme budovy a pozemkov bývalých
muničných skladov v Záhorskej Bys-
trici miestnemu Športovému klubu
Voda-Hory. 
„Toto všetko sa vedelo viac ako jede-
násť dní pred konaním elektronickej
dražby. Pán Nesrovnal asi vie už teraz,
že do súťaže o nájom sa prihlási iba je-
den záujemca, keďže pozná meno víťa-
za súťaže, ktorá sa ešte nekonala,“ upo-
zornil poslanec krajského zastupiteľ-
stva Martin Borguľa (SMER-SD).
O vysvetlenie sme požiadali vedenie
Bratislavského samosprávneho kraja.
„Išlo o pracovný materiál, ktorý sa ne-
mal prejednávať na komisii a preto sa
Úrad BSK rozhodol súťaž zrušiť. Dôvo-
dom je, aby nedošlo k akejkoľvek dis-
kriminácii prípadných záujemcov. Aké-
koľvek narábanie s majetkom je pod
kontrolou poslancov BSK a teda aj ve-
rejnosti. Pri narábaní s majetkom platí
absolútna transparentnosť,“ tvrdí hovor-
kyňa BSK Iveta Tyšlerová. (mch)

Miroslav Šatan

bude v Slovane

do konca sezóny
BRATISLAVA
Miroslav Šatan sa dohodol so Slova-
nom Bratislava na predĺžení kon-
traktu až do konca sezóny. Jeho prvá
zmluva so Slovanom bola na jeden
mesiac, podľa novej dohody bude
hrať za Slovan do 30. apríla 2012. 
„Verím, že to nebudem ľutovať. Som
pripravený, že sezónu strávim v Slova-
ne," prezradil Miroslav Šatan.
Slovanisti medzitým ukončili sériu troch
prehier a víťazstvom 3:0 nad Košicami
naznačili obrat. Po utorňajšom stretnutí
v Trenčíne sa Slovan v piatok predstaví
v B. Bystrici. V nedeľu 23. októbra 2011
o 17.00 h privíta Martin, v utorok 25.
októbra o 18.00 h hostí Skalicu. (mm)
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STARÉ MESTO
Nedávno zbúraná časť historického
secesného múru, súčasť areálu Kosto-
la sv. Alžbety, známeho ako Modrý
kostolík, znovu stojí. Jeho búranie
pamiatkari dočasne zastavili.
Obnovu historického secesného múru
dokončili v uplynulých dňoch. Secesné
objekty vrátane známeho tzv. Modrého
kostolíka sú kultúrnymi pamiatkami a
postavili ich v rokoch 1910 až 1913.
Farský úrad dal múrik zbúrať bez vedo-
mia pamiatkarov. Krajskí pamiatkari
preto stavbu následne zastavili. Staveb-
níkovi a správcovi fary nariadili obnoviť
múr do pôvodného architektonického
výrazu a s pôvodnými materiálmi - tak,
aby nebola zničená historická hodnota
múru.
Pracovníci fary vzápätí uviedli, že  ide o
rekonštrukciu  múru, ktorý bol v dezolát-
nom stave a hrozilo, že sa zrúti.  Pouká-
zali aj na iné, zvonku menej viditeľné
časti secesného múru, ktoré na mnohých

miestach nahlodal zub času. Vnútorné,
ale aj vonkajšie časti stien múru na mno-
hých miestach zvetrali, svoje urobila
voda i mráz, takže opadávala z neho nie-
len omietka, ale aj tehly. 
Fara dala obnoviť časť múru z Bezručo-

vej ulice, ktorá bola v najhoršom stave,
vrátane vstupnej brány do areálu. Pra-
covníci fary prisľúbili, že po obnove ho
odovzdajú v pôvodnom stave a s pôvod-
nou bledomodrou farbou. (rob)

FOTO - Juraj Mladý

Secesný múr pri Modrom kostolíku

už stojí, v pôvodnej bledomodrej farbeMáriu Teréziu
môžu vrátiť len
osvietení politici
Bratislavský okrášľovací spolok ukon-
čil anketu a petíciu za návrat súsošia
Márie Terézie do Bratislavy s jedno-
značným záverom. Väčšina tých, ktorí
sa zapojili do neanonymnej ankety pri
tretinovom modeli sochy panovníčky
na dunajskom nábreží, sa vyslovila za
osadenie kópie Fadruszovho súsošia
na pôvodné miesto a dôstojné pre-
miestnenie súsošia Štúrovcov na Ná-
mestie slobody (3540 ľudí). Za osade-
nie súsošia na iné miesto hlasovalo 516
ľudí, proti osadeniu súsošia v Bratisla-
ve bolo 189 ľudí.
Treba povedať, že okrem toho petíciu za
návrat súsošia podpísalo vyše 5000 ľu-
dí, zväčša Bratislavčanov. Bratislavský
okrášľovací spolok tak získal jasnú
podporu tých, čo podporujú návrat sú-
sošia tejto osvietenej panovníčky do
Bratislavy, do mesta, kde bola koruno-
vaná a ktoré tak často a rada navštevo-
vala. Počet tých, ktorí sa prišli na
nábrežie vysloviť proti tomuto zámeru,
je zanedbateľný. Napriek tomu, že sa
proti premiestneniu Štúrovcov a návra-
tu Márie Terézie otvorene postavili naj-
populárnejší slovenský politik a primá-
tor tohto mesta.
Socha Márie Terézie do Bratislavy jed-
noznačne patrí. Každému, kto má toto
mesto rád a pozná jeho históriu, to musí
byť jasné. Okrášľovací spolok prišiel s
iniciatívou, aby sa panovníčka vrátila do
mesta ako kópia súsošia, ktoré kedysi v
meste stálo a bolo zničené. Nejde pritom
o prvú takúto iniciatívu - pred desiatimi
rokmi tu vzniklo občianske združenie,
ktoré si dalo rovnaký cieľ - vrátiť súso-
šie Márie Terézie na pôvodné miesto a
Štúrovcov presunúť na Námestie slobo-
dy. To združenie sa volalo Osvietenosť a
jeho zakladajúcim členom bol aj akade-
mický sochár Tibor Bartfay, autor súso-
šia Štúrovcov, ale aj fontány na Námes-
tí slobody. Dal vtedy písomný súhlas s
premiestnením Štúrovcov pred úrad
vlády.
Okrášľovací spolok urobil veľký krok
smerom k naplneniu tohto zámeru. Bu-
de teraz na mestských poslancoch, aby
sa aj oni vyslovili. Osvietenú panovníč-
ku totiž môžu do Bratislavy vrátiť len
osvietení politici. Radoslav Števčík

Dopravca chce 

zvýšiť kvalitu 

aj sankciami
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava prijal
od septembra program na zníženie
nehodovosti a poruchovosti vozidiel,
aby zvýšil bezpečnosť cestnej pre-
mávky a zároveň prispel k vyššej
kvalite poskytovaných služieb.
Dopravca chce opatreniami docieliť
zodpovednejší prístup zamestnancov
DPB, nielen vodičov, ale aj dielen-
ských a ďalších pracovníkov. Prípady
vynechaných spojov chce riešiť
dopravný podnik individuálne. Ak sa
ukáže, že skutočne išlo o poruchu
vozidla, vodič nebude sankcionovaný.
Prísnejšie budú kontrolované aj opravy
vozidiel. Opatrenia, ktoré prijal nový
manažment, sa však netýkajú len
týchto pozícií, ale všetkých úrovní v
dopravnej spoločnosti. 
Pokiaľ ide o vodičov mestskej hromad-
nej dopravy, dopravné nehody zavine-
né vodičmi bude dopravca riešiť na
základe výšky spôsobenej škody. V
najľahšom prípade, ak vodič doprav-
nou nehodou nespôsobí žiadnu hmotnú
škodu, bude potrestaný svojím pria-
mym nadriadeným a nebude finančne
sankcionovaný. Ak však vznikne
hmotná škoda, vodič bude postihovaný
v zmysle jej výšky.  
Opatrenia ďalej zahŕňajú krátenie
odmien, preskúšanie v autoškole, psy-
chologické testy, ale aj pozastavenie
alebo odobratie vodičského oprávne-
nia, kým nerozhodne komisia na odo-
bratie oprávnení na vedenie vozidiel
MHD v Bratislave. Zavinenie doprav-
ných nehôd a porušovanie pravidiel
cestnej premávky budú ovplyvňovať
prideľovanie pohyblivej zložky mzdy.
V najťažších prípadoch, keď dochádza
ku škode veľkého rozsahu alebo k
ujme na zdraví spôsobenej zamestnan-
com sa zo strany DPB sprísnia postihy
pre vodičov. 
Škoda bude takisto znamenať bezpod-
mienečné odobratie vodičského opráv-
nenia na vedenie vozidiel mestskej
hromadnej dopravy na minimálne dva-
násť mesiacov. Udalosť sa bude
následne riešiť v zmysle príslušného
paragrafu Zákonníka práce. (rob) 

STARÉ MESTO
Rekonštrukcia veže Dómu sv. Marti-
na trvá už niekoľko mesiacov (začala
sa v lete 2010), pomaly z neho však
mizne lešenie. Vidieť už vrchnú časť
veže s replikou koruny, zvyšok lešenia
by mal byť dolu približne do konca
novembra.
Z lešenia už zmizla reklama bankovej
inštitúcie, ktorá svietila do ďalekého
okolia. Pozlátenú kráľovskú korunu dali
stavebníci na vrchol 87-metrovej veže
už pred niekoľkými týždňami. Predtým
ju mohla verejnosť obdivovať vystave-
nú priamo v katedrále. Časť odstránené-
ho lešenia odhalila novú farbu fasády
Dómu, ktorá má biely odtieň. 
Obnova veže a krovu bola nevyhnutná
vzhľadom na havarijný stav. Tesne pred
obnovou veže dostala Katedrála sv.
Martina v júni 2010 nový organ za viac
ako milión eur. Má vyše sedemdesiat
registrov, čím sa stal najväčším v stred-
nej Európe. 

Nevyhnutná rekonštrukcia sa týkala
strechy, niektorých pozlátených prvkov,
krovu i fasády. V roku 1760 blesk zničil
pôvodnú vežu kostola a tá musela byť
nahradená novostavbou, ktorá bola
znovu zničená požiarom v roku 1835. V

roku 1847 bola veža rekonštruovaná a v
roku 1877 dostal Dóm sv. Martina dneš-
nú podobu. Naposledy katedrálu opra-
vovali v 60. a70. rokoch minulého sto-
ročia. (rob)

FOTO - Juraj Mladý

Lešenie na Dóme sv. Martina pomaly

mizne, v novembri by malo byť preč

��

�
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Cyklisti najviac

využívali 

Rybné námestie
BRATISLAVA
V stredu 5. októbra 2011 uskutočnila
Cyklokoalícia druhé sčítanie cyklis-
tov v Bratislave. Uskutočnilo sa od
7.00 do 9.00 h na desiatich miestach v
širšom centre.
Okrem všetkých piatich mostov cez
Dunaj boli cyklisti sčítavaní na Račian-
skom a na Trnavskom mýte, Dulovom
námestí, križovatke Záhradníckej a
Karadžičovej a na Kamennom námestí.
Cez sčítacie body spolu prešlo 1149
cyklistov, čo je skoro o 100 viac, ako v
júni 2011.
Medzi miesta najviac využívané cyklis-
tami sa zaradili Rybné námestie (233
cyklistov), ľavobrežné predpolie Mostu
Lafranconi (150), Prístavného mostu
(132) a Mostu Apollo (123), Kamenné
námestie (119), Šafárikovo námestie
(113) a križovatka Karadžičova/Záhrad-
nícka (91). (brn)

Bratislavské deti

učia správať 

sa normálne
BRATISLAVA
Krajské riaditeľstvo Policajného zbo-
ru v Bratislave pripravilo na školský
rok už 13. ročník preventívneho pro-
jektu Správaj sa normálne. V Brati-
slavskom kraji sa doň zapojí 2025 žia-
kov z 55 základných škôl.
V Starom Meste sa projekt uskutoční v
siedmich základných školách. Policajti
prídu do piatich základných škôl, dve
navštívi príslušník Mestskej polície Bra-
tislava a duchovný MV SR.
Projekt Správaj sa normálne je určený
pre žiakov 5. ročníkov základných škôl.
Policajti v ňom učia deti, ako sa bezpeč-
ne správať v rôznych, často až v riziko-
vých situáciách, s ktorými sa môžu v
živote bežne stretnúť. Projekt je rozde-
lený do desiatich častí, v ktorých deti
zábavnou formou získavajú informácie
o činnosti polície a aj z oblasti dopravy.
Zaujímavé budú určite aj témy týkajúce
sa manipulácie so zábavnou pyrotechni-
kou, krádeží, vandalizmu, alkoholizmu,
drogových závislostí či patologického
hráčstva. Policajti sa na hodinách s
deťmi venujú aj násiliu, diskriminácii a
rasizmu. (sb)

Mestská knižnica

si pripomína 

111. výročie
STARÉ MESTO
Mestská knižnica si v októbri pripo-
mína 111 rokov nepretržitej práce a
služieb pre obyvateľov Bratislavy. 
Vznikla v roku 1900, keď verejnú kniž-
nicu nemali Viedeň ani Budapešť. Kniž-
nica už v roku 1923 zriadila prvú mest-
skú verejnú čitáreň, v roku 1945 prvé
samostatné oddelenie pre deti a mládež,
v roku 1964 prvé hudobné oddelenie na
Slovensku a v roku 1991 za účasti pri-
nceznej Diany Oddelenie pre nevidia-
cich a slabozrakých. 
V rámci osláv pripravila mestská kniž-
nica výstavu 90 rokov časopisu Krásy
Slovenska. Inštalovaná je v Úseku lite-
ratúry pre deti a mládež na Kapucínskej
3 a potrvá do 28. októbra 2011. (brn)

Protimonopolný

úrad: Súd dal 

za pravdu nám
AD: M. HRÁDEK: JE TO PRE MŇA
SATISFEKCIA... (BN 28/2011)
Stanovisko Protimonopolného úra-
du SR (PMÚ SR) k článku uverej-
nenému v Bratislavských novinách
o rozhodnutí Najvyššieho súdu, že
pokuta mestskému pohrebníctvu
Marianum pre zneužívanie domi-
nantného postavenia na trhu od
Protimonopolného úradu SR bola
nezákonná.
Úrad je garantom verejnoprávnej
ochrany hospodárskej súťaže a je
oprávnený a povinný vykladať zákon o
ochrane hospodárskej súťaže. V žiad-
nom prípade tak však nerobí „podľa
svojho“, ale v súlade so zmyslom a
účelom zákona, ktorý odráža cieľ
zakotvenia takejto právnej úpravy nie-
len u nás, ale všade vo svete a ktorého
konečným cieľom je ochrana spotrebi-
teľa. Podobnú právnu úpravu ochrany
hospodárskej súťaže možno nájsť vo
všetkých krajinách EÚ a vo všetkých
krajinách vyspelého sveta.
Zástupca spoločnosti Marianum sa v
rozhovore uverejnenom v Bratislav-
ských novinách č. 28 z 1. septembra
2011 vyjadril len k časti rozhodnutia
Najvyššieho súdu SR, ktorou bol zru-
šený výrok o pokute. Už však neuvie-
dol, že Najvyšší súd Slovenskej
republiky sa jednoznačne postavil na
stranu úradu, keď potvrdil, že úrad
musí mať možnosť výkladu zákona a
potvrdil, že spoločnosť Marianum
zneužívala dominantné postavenie na
trhu viacerými praktikami. 
Podnikateľ Marianum vylučoval kon-
kurenčné pohrebníctva tým, že im
neumožňoval poskytovať niektoré
pohrebné služby (ako napríklad čin-
nosť obradníka, nosičov pri pohrebe) v
priestoroch cintorínov a krematória
spravovaných Marianumom. 
Zároveň vykorisťoval priamo spotrebi-
teľov vynucovaním niektorých neodô-
vodnených, duplicitne účtovaných
poplatkov (poplatok za likvidáciu kve-
tinových darov po pohrebe, ktorý už
bol zaúčtovaný vo faktúre za pohreb
alebo poplatok za odstránenie starého
náhrobku pri prenajatí miesta na cinto-
ríne, ktorý bol účtovaný novému
nájomcovi). 
Najvyšší súd SR potvrdil aj tú časť roz-
hodnutia, v ktorej bolo Marianumu
uložené odstrániť protiprávny jav, teda
nepokračovať v protiprávnych prakti-
kách. (brn)

1010.000 stálych zákazníkov 000 stálych zákazníkov Green Tree caffe 
si užíva výhody zákazníckej karty 
Best friendsBest friends pri každom nákupe

1010.000000 krát vdakakrát vdaka

Dakujeme vám za to, že môžeme servírovat kvalitnú 
kávu praženú v Taliansku podla najlepšej tradíciekávu praženú v Taliansku podla najlepšej tradície, za to, 

že môžeme vyrábat zmrzlinu z cerstvého ovocia a
podporovat výrobcov bio a ekologických výrobkovvýrobcov bio a ekologických výrobkov. A za 

to, že nemusíme predávat mrazené polotovary, ale 
nájdete u nás každý den cerstvé torty a pecivokaždý den cerstvé torty a pecivo.

Hlavnou postavou tejto reklamy je malajský 
orangutan Bono, ktorého meno vybrali ludia z 
našej komunity na Facebooku. Záchranu tohto 
ohrozeného druhu podporujú všetci naši zákazníci 
prostredníctvom aktivít organizácie World Land 
Trust, ktorej sme hrdým partnerom. 

Follow us on
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V Krasňanoch na rohu Cyprichovej
ulici a Peknej cesty, hneď vedľa Ka-
tedrály sv. Šebastiána, je nová prí-
zemná stavba a v nej Pizza Restau-
rant SOFIA. Po grécky sofia zname-
ná múdrosť, v tomto prípade to je
však odkaz na metropolu Bulharska,
pretože ide o reštauráciu s bulhars-
kou a balkánskou kuchyňou.
Interiér reštaurácie je jednoduchý, okná
sú plastové, drevená podlaha, drevené
stoly a kožené čalúnené stoličky, upro-
stred na sadrokartónovom strope
samoúčelne visí drevený hranol. Do
reštaurácie sú dva vchody- hlavný z
Cyprichovej a druhý z terasy od Peknej
cesty. Vľavo je bar, kuchyňa, toalety a
akási barová časť, vpravo reštaurácia.
Sofia sa prezentuje ako reštaurácia s bul-
harskou kuchyňou, preto sme boli
pochopiteľne zvedaví na balkánske špe-
ciality. Aké však bolo naše prekvapenie,
keď sme v jedálnom lístku okrem pizze,
cestovín a rizota našli aj mexickú tortil-
lu, francúzsky rezeň, vyprážaný syr, vie-
denský rezeň, argentínsky hake. Ponuka
jedál je bohatá - šaláty, šalátové taniere,
polievky, rizoto, grilované mäso, kuracie
a bravčové mäso, ryby, bezmäsité jedlá,
jedlá k pivu a vínu, cestoviny, lasagne.
Celkom 93 jedál a 24 druhov pizze.
Z ponuky štyroch polievok sme si dali
Slepačí vývar (1,49 €) a Fazuľovú
polievku (1,49 €). Namiesto tej nám

však čašníčka z Oravy priniesla Cesna-
kovú krémovú (1,49 €). Slepačia bola
mimoriadne mastná, bola v nej síce
varená mrkva, nechýbala však vegeta s
kúskami sušenej zeleniny. Okrem toho
vo vývare boli aj zemiaky a rozvarená
ryža, čo bolo znakom, že to nie je podľa
tunajšej receptúry. Chuťovo bola
polievka nevýrazná, žiaľ, jedna z naj-
horších, aké sme v poslednom období
ochutnali. Lepšia nebola ani cesnaková.
Aj v nej plávala sušená mrkvička, kon-
zistencia bola kašovitá, zrejme priveľa
škrobu či zápražky.
Ďalej sme si objednali Kjufte, čo malo
byť mleté bravčové mäso, kuracie
prsia, korenie, omáčka lutenica, opeka-
né zemiaky a obloha (4,49 €) a Kavar-
mu z kuracích pŕs, cibule, mrkvy, ope-
čenej papriky, šampiňónov, paradajko-
vej omáčky, vína, korenia, petržlenovej
vňate (5,99 €), čo bol vlastne eintopf
servírovaný v železnej miske. Namies-
to nášho Kufte nám doniesla iné kufte -
grilovanú fašírku z bravčového mäsa,
korenia, cibule, s omáčkou lutenica a
oblohou v podobe posekanej mrkvy a
kapusty s listom šalátu lollo s rovna-
kým názvom (1,99 €). Ku kavarme zase
doniesla nôž s vidličkou, hoci každému
muselo byť jasné, že na to treba lyžicu.

Slečna evidentne nevedela, čo servíru-
je. Grilované Kufte boli vynikajúce,
ako aj omáčka lutenica, dobré by bola
aj kavarma, keby nebola horúca ako
ďas a v miske nie a nie vychladnúť.
Keďže kufte bolo skôr predjedlo, dali
sme si ešte Kjuftenca z mletého bravčo-
vého mäso so smotanovou omáčkou  so
šampiňónmi, kyslými uhorkami, tave-
ným syrom, smotanou a cibuľou (5,19
€). Sedem malých mäsových guliek s
množstvom chutnej ale presolenej
omáčky by bolo v poriadku, keby nám
k tomu slečna odporučila prílohu. Tak
sme si doobjednali varené zemiaky
(0,99 €). Uvarené bez soli, servírované
bez masla, či petržlenovej vňate. 
Sofia má celkom nízke ceny, čo platí
pre čapované pivo 10° (1,19 €/0,5 l) aj
čapovanú kofolu a vineu (0,99 € / 0,5 l).
Za faux pas považujeme, že pivo sme
dostali v pohári od kofoly a vineu v
pivovom pohári. Ďalší šok nás čakal,
keď nám doniesli Balkánsky šalát z bie-
leho syru, olív, červenej cibule, opeče-
nej papriky, slnečnicového oleja, citró-
nu a petržlenovej vňate (3,79 €). Nebol
to šalát, ale skôr nátierka na chlieb,
ktorý bol už navyše starý.
Naše hodnotenie:��

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

Reštaurácia Sofia kopí chybu za chybou

Lehota na vrátenie peňazí je pätnásť dní
S inšpektormi Slovenskej obchodnej
inšpekcie sme sa pozreli na prípad
nesplnenia povinnosti vrátenia peňazí
spotrebiteľovi najneskôr do 15 dní od
dňa odstúpenia od zmluvy. 
V júli 2011 sa na základe predvolania
dostavil na Inšpektorát  SOI pre Brati-
slavský kraj štatutárny zástupca spoloč-
nosti For Four Group. Dôvodom bol
podnet spotrebiteľa. Kontrola zistila, že
spotrebiteľ z Bratislavy si na prezentač-
nej akcii organizovanej súkromnou spo-
ločnosťou 12. mája 2011 kúpil masážny
výrobok za 249  eur. V zákonnej lehote
sedem pracovných dní od prevzatia
tovaru spotrebiteľ 18. mája 2011 písom-
ne odstúpil od  kúpnej zmluvy a pošto-
vou zásielkou zaslal  tovar predávajúce-
mu. K vráteniu uhradenej kúpnej ceny
prišlo až 23. júna 2011. 
Inšpektori SOI tiež zistili, že spotrebiteľ-
ka z Marianky si na prezentačnej akcii
organizovanej tou istou spoločnosťou 6.
mája 2011 kúpila rovnaký masážny

výrobok za 249 eur. V zákonnej lehote
sedem pracovných dní od prevzatia
tovaru spotrebiteľka 11. mája 2011
písomne odstúpila od  kúpnej zmluvy a
poštovou zásielkou zaslala  tovar predá-
vajúcemu. K vráteniu peňazí prišlo až
23. júna 2011. 
Z uvedených príkladov podľa SOI jed-
noznačne vyplýva, že predávajúca spo-
ločnosť nevrátila v zákonnej lehote naj-
neskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od
zmluvy spotrebiteľom pri podpise zmlu-
vy uhradenú kúpnu cenu tovaru. Tým
došlo k porušeniu ustanovení zákona o
ochrane spotrebiteľa pri podomovom
predaji a zásielkovom predaji. V zmysle
zákona pri podomovom predaji a zásiel-
kovom predaji je spotrebiteľ oprávnený
bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmlu-
vy v lehote do siedmich pracovných dní
odo dňa prevzatia výrobku alebo uzavre-

tia zmluvy o poskytnutí služby. Predáva-
júci je povinný prevziať tovar späť a vrá-
tiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za
výrobok alebo za službu, alebo vrátiť
spotrebiteľovi preddavok, najneskôr v
lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od
zmluvy. SOI preskúmal podklady a
dospel k záveru, že protiprávne konanie
bolo zistené a zodpovednosť predávajú-
ceho preukázaná. Pokuta bola 400 eur.
Inšpektori SOI robia v obchodoch kon-
troly, aby zistili, či predávajúci dodržia-
vajú povinnosti aj pri podomovom pre-
daji a zásielkovom predaji. Porušenie
zákona má orgán dozoru SOI postihnúť
pokutou až do 3319,39 eura. SOI pri
určení výšky pokuty prihliadol na závaž-
nosť a následky protiprávneho konania,
spočívajúce  v upretí základného práva
spotrebiteľa pri podomovom predaji, a to
práva na vrátenie uhradenej kúpnej ceny
v zákonnej lehote 15 dní. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnu-

tí Slovenskej obchodnej inšpekcie) 

Samosprávy

plačú, pomôcť

môžu úradníci
LIST ČITATEĽA
Zo všetkých strán počúvame, ako
samosprávam chýbajú peniaze. Chý-
bajú, to je pravda, riešením však nie
je sťažovanie, ale to, čo robia sloven-
ské domácností - uskromnenie sa. 
Takže milí starostovia, župani, poslanci,
čo takto znížiť si platy, odmeny, prestať
prijímať ďalších úradníkov a začať šet-
riť. Nie však iba na ľuďoch, ktorých
peniaze beriete, ale najskôr sami na
sebe!
Že je to ťažké? Je, no ak chcete naozaj
pracovať pre ľudí a nielen využívať
svoje postavenie, môžete to teraz všet-
kým dokázať a ukázať!

Ignác Frčka, Bratislava

Pod mostom to

treba upraviť,

nie premaľovať
LIST ČITATEĽA
Už keď so súhlasom starostky Starého
Mesta a akejsi zlepšovacej firmy
zamaľovali hrboľatú cestu pod
Novým mostom, nemohli prikúpiť
štrk aj cement a túto dieru zarovnať? 
Myslím, že radšej nemal nikto nič robiť
s farbami, ale ten, komu patrí priestor
pod mostom, kde sa premelie denne
množstvo ľudí, by ho mal radšej opraviť
a potom v spolupráci nadšencov už
použitej zelenej farby požiadať o pomoc
pri konečnej úprave priestoru. Bolo by to
aj reprezentatívnejšie, lebo spod mosta
odchádzajú aj medzinárodné spoje.
Priestor pod mostom by sa navyše
mohol využiť napríklad na rýchly nákup
potravín (zriadenie malej predajne nie-
ktorého veľkého reťazca). Predaj potra-
vín  by pomohol zábudlivcom, čo sa
ponáhľajú domov do okrajových štvrtí
mesta. Odstránili by sa tak búdy, okolo
ktorých sa popíja a odpľúva.
Netrápi ma však len priestor pod mos-
tom (nazvala  by som ho Prastarý a nie
Nový), ale aj neskutočná špina v pro-
striedkoch mestskej hromadnej dopravy,
alebo prístup chorého človeka do
nemocnice na Antolskej - pri Ústave
lekárskej kozmetiky je nový pontónový
most, ale na Antolskú idete v bolesti peši
minimálne dve zastávky MHD...

Oľga Reisingerová, Bratislava

Platil drobnými,

predavač ho už

nechce vidieť
LIST ČITATEĽA
Mám 74 rokov a podobný prípad sa
mi ešte v živote nestal. Koncom sep-
tembra som navštívil podchod na
Trnavskom mýte a predajňu Tabak,
noviny, časopisy.
Nechal som si tu odfotografovať člá-
nok z časopisu, za čo mi predavač určil
cenu 10 centov, ktorú som zaplatil jed-
nou päťcentovou mincou, dvoma dvoj-
centovými a jednou jednocentovou.
Predavač sa však na mňa oboril so slo-
vami, aby som sa už do jeho obchodu
viac neopovážil prísť s takými peniaz-
mi. Okrem toho ešte na mňa niečo
hovoril, ale na to som už nečakal, pre-
tože mi to bolo trápne, navyše prichá-
dzali ďalší prizerajúci sa ľudia...
Podotýkam, že keby ma predavač
vyzval, aby som zaplatil inými minca-
mi, ochotne by som mu vyhovel, pri-
čom si však nemyslím, že tých drob-
ných bolo až tak veľa. Pýtal som sa aj
na názory niektorých tamojších preda-
vačiek novín a časopisov a všetky
svorne tvrdili, že drobné od zákazníkov
preberajú bez reptania. Pamätám si, že
voľakedy bol predavač povinný zobrať
v jednej peňažnej hodnote 20 alebo 40
kusov mincí. Dnes to už veľmi nesle-
dujem, no myslím si, že odmietnuť
platné peniaze je neprípustné a nezá-
konné. Ivan Konvička, Dúbravka

Novostavba v centre Chorvátskeho Grobu
Nová - kompletne obsadená lokalita s krásnym výhľadom na Malé Karpaty
5-izbový rodinný dom (156 m2) s pozemkom (600 m2), tepelné čerpadlo, klíma, 
studňa na pozemku, oplotený, drevené parkety, 3x WC, 2x kúpeľňa, terasa.
Novostavba sa nachádza v dosahu bratislavskej MHD. 

Tel. 02 / 446 357 07

www.MaleVinice.sk

DOMESTICA SR, s.r.o.

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

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

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

www.domestica.sk
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Slovanisti prehrávali v Trenčíne už 0:2, 

nakoniec však vydreli aspoň jeden bod

Hviezdou Tennis Classic bude Wozniacka

BRATISLAVA
Futbalisti Slovana odohrali počas
víkendu jeden zo svojich lepších
zápasov v jesennej časti. Zlepšený
výkon najmä po prestávke však sta-
čil v Trenčíne iba na bod.
Keď belasí na trávniku nováčika po 21
minútach prehrávali 0:2, schyľovalo sa
k veľkému prekvapeniu. To sa nako-
niec nekonalo, pretože majster pomaly
už tradičným Guédého gólom a bom-
bou Lačného v 86. minúte predsa len
stiahol domáci náskok a získal bod.

Vzhľadom na priebeh stretnutia draho-
cenný. Vyše štyritisíc divákov sledova-
lo na slovenské pomery nadpriemerný
futbal, škoda len, že v prvom polčase
sa k výborným Trenčanom nepridal
Slovan a že v druhom polčase zase išiel
dole výkon domácich.
„Výborný ligový zápas, v ktorom mali
obe mužstvá veľa šancí. Domáci odo-
hrali výborný prvý polčas, my sme
nedokázali reagovať na ich vydarený
vstup do stretnutia. Nezdala sa mi už
samotná rozcvička našich hráčov pred

stretnutím... Cez prestávku padli v ka-
bíne tvrdé slová a náš výkon sa v dru-
hom polčase o sto percent zlepšil.
Nakoniec sme zápas otočili, hoci to
nebolo jednoduché. Remíza s takým
kvalitným súperom je nakoniec spra-
vodlivá,” zdôraznil tréner Vladimír
Weiss.
Jeho zverencov čaká vo štvrtok tretí
duel v základnej skupine Európskej
ligy s Paríž St. Germain, liga príde na
rad v nedeľu, belasí sa predstavia v
Senici. (db)

NOVÉ MESTO
Do Bratislavy pricestuje svetová
ženská tenisová jednotka Caroline
Wozniacka, ktorá sa predstaví v 4.
ročníku exhibície Tennis Classic. 
Dvadsaťjedenročná Dánka sa 21.
novembra 2011 v Sibamac aréne
Národného tenisového centra stretne s
Dominikou Cibulkovou a potom nastú-
pi vo štvorhre s Henri Lecontom proti
Cibulkovej a Mansourovi Bahramimu.
Obaja tenisti prídu do Bratislavy po

dvoch rokoch. Organizátorom exhibí-
cie Tennis Classic sa teda nesplnilo
želanie privítať v Bratislave Američa-
nov Andre Agassiho, prípadne Johna
McEnroea.
„Nebola to otázka peňazí, stroskotalo
to na vhodnom termíne. Agassimu sa
neoplatilo prísť do Európy len na jedno
podujatie, McEnroe, ktorý sa mal stret-
núť s Borgom, sa vážne zranil. Stále
však veríme, že Agassiho aj McEnroea
v Bratislave privítame,“ doplnil Ro-

man Šmotlák z usporiadajúcej agentú-
ry.
Wozniacka vyjde organizátorov na
menej, ako by to bolo pri Agassim,
bude však drahšia ako Anna Kurniko-
vová. Svetová jednotka odohrá s Ci-
bulkovou klasický duel, za prípadného
stavu 1:1 bude majstrovský tajbrejk.
Štvorhra sa bude hrať na jeden klasic-
ký set Vstupenky budú stáť od 29 do
69 eur, VIP vstupenka vyjde na 129
eur. (jm)

Petržalka 1898

klesla a je už

predposledná
PETRŽALKA
Futbalisti Petržalky v 13. kole II. fut-
balovej ligy podľahli Myjave 0:5.
Pre Petržalčanov je nepríjemný aj pád v
tabuľke, kde sa zverenci trénera Nora
Hrnčára ocitli na predposlednej 11.
priečke. Petržalka v sobotu nastúpi na
ihrisku Dubnice a ak posledná Moldava
zvíťazí v D. Kubíne, Bratislavčania
môžu klesnúť na samotné dno. (mm)

Slov-matic FOFO

čaká elitná fáza 

európskej súťaže
BRATISLAVA
Futsalisti Slov-maticu Bratislava sa v
elitnej fáze UEFA Futsal Cupu
2011/2012 predstavia v Taliansku.
Majstri Slovenska nastúpia proti uspo-
riadajúcemu Marca Futsal,proti obhajco-
vi trofeje - ASD Citta di Montesilvano
C/5 a Uraganu Ivano-Frankovsk z
Ukrajiny. Na finálový turnaj postúpia
víťazi štyroch skupín. (mm)

Po Trenčíne 

by belasých

čakala Senica
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan poznajú prípad-
ného súpera vo štvrťfinále Slovenské-
ho pohára. Mala by ním byť Senica.
Ak však chcú belasí naraziť na tohto
súpera, musia ešte zvládnuť dohrávaný
osemfinálový zápas AS Trenčín - ŠK
Slovan Bratislava, ktorý je na programe
v stredu 26. októbra o 17.30 h. Štvrťfiná-
le sa hrá na dva zápasy, termíny sú 18.-
19. októbra, resp. 1.-2. novembra. (mm)

Posledné 

dostihy sa začnú

na poludnie
PETRŽALKA
V nedeľu 30. októbra 2011 sa uskutoč-
nia posledné tohtoročné dostihy na
Závodisku v Starom háji. 
Určite aj posledné dostihy budú plné
napätia, návštevníci navyše dostanú na
rozlúčku s dostihovou sezónou aj misku
horúceho, voňavého gulášu. Začiatok
dostihov bude už o 12.00 h. (vk)

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

Inz ZTD 252x118.indd 1 13.10.2011 11:02
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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

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

0905 234 615 � 4363 8184

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Potrebujete trezor?

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY
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VRAKUŇA
NA KRÍKOVEJ ULICI začal v noci
horieť Citroen C3, od ktorého sa oheň
rozšíril na ďalších sedem vozidiel (Kia
Pregio, Renault Laguna, Fiat Punto, Re-
nault Kango, Škoda Felicia, Chevrolet
Aveo, Dodge Caliber). Škodu vyčíslili
na 30 500 eur. Požiar založili úmyselne. 

STARÉ MESTO
NA PREŠERNOVEJ ULICI sa ne-
známy páchateľ vlámal do Audi A4.
Rozbil okno a z kufra odcudzil note-
book, pracovné dokumenty, finančnú
kalkulačku, dekodér na internet banking,
dva USB kľúče. Rakúskej spoločnosti
spôsobil škodu 2200 eur.
NA NÁBREŽÍ ARM. GEN. LUDVÍ-
KA SVOBODU neznámy páchateľ
odcudzil Audi A3 S. Vo vozidle sa
nachádzalo autorádio s CD prehrávačom
a osobné veci majiteľa z Talianska. Krá-
dežou mu spôsobili škodu 12 110 eur. 
NA ROHU ULÍC KUZMÁNYHO A
PALISÁDY kontrolovala hliadka troch
mužov z Bratislavy od 30 do 42 rokov a
21-ročnú Bratislavčanku. Tí dobrovoľne
odovzdali sedem vreciek a jednu aloba-
lovú skladačku s bielym kryštalickým
práškom a štyrmi fľaštičkami s nezná-
mou tekutinou.  
NA KRÍŽNEJ ULICI si 64-ročný Bra-
tislavčan v reštaurácii postupne objednal
denné menu a nápoje za 24,30 eur. Platiť
však už nechcel, pretože nemal pri sebe
žiadne peniaze.  
NA MUDROŇOVEJ ULICI sa 27-
ročný muž zo Smižian spolu s rodičmi
ubytoval v hoteli. Počas pobytu využíva-
li všetky služby, za ktoré mali zaplatiť
834 eur. Faktúru však neuhradili a hote-
lu spôsobil škodu 834 eur.
NA ÚPRKOVEJ ULICI dvaja pácha-
telia vylákali po predchádzajúcom tele-
fonáte od 80-ročnej ženy 2000 eur.
Uviedli, že potrebujú peniaze na vypla-
tenie nákupu. Poškodená  telefonovala
údajne so svojím vnukom a po peniaze
prišiel vnukov kamarát. (mm, sb)

V začiatkoch 

dostihov jazdili 

bohatí grófi
Už tisíc rokov pred Kristom sa vraj v
ríši Sumerov konali preteky koní. Na
prvých olympijských hrách roku 766
pred Kristom boli v programe vozo-
tajské súťaže. Prvé preteky plnokrv-
níkov v Anglicku evidovali už v 17.
storočí a boli to dnešné dostihy. 
Poznatky o tomto športe prenikli začiat-
kom 19. storočia aj do Rakúskej monar-
chie a neobišli ani územie Slovenska a
Bratislavy. U nás však mali grófske
statky chov koní na viacerých miestach
dlho predtým, za Pribinu či Veľkomo-
ravskej ríše. Dostihy vtedy súviseli s
korunováciami uhorských kráľov,
napríklad Maxmiliána II. Keď koruno-
vali cisára Ferdinanda (28. septembra
1830), tiež boli v programe dostihy.
Žrebčíny, to bola totiž pýcha grófov.
Prvý oficiálny dostihový míting v habs-
burskej monarchii bol v Bratislave (16.
apríla 1926), hoci gróf J. Huňady zorga-
nizoval nejaké dostihy už v máji 1814 v
Mojmírovciach. Pri Sade J. Kráľa v Petr-
žalke pripravil súboje koní samotný
gróf, ktorý aj pretekal, rovnako ako Š.
Sečéni, ktorý bol aj ministrom v monar-
chii. Tamojší hipodróm jestvoval do
konca 19. storočia. Bratislavský dosti-
hovský spolok založili nadšenci v roku
1839 a už o dva roky usporiadali dostihy
o rôzne ceny grófov. Prizeralo sa 10 000
divákov, taký veľký bol záujem. 
V apríli 1865 prišli k Dunaju hostia z
celej monarchie, na čele s cisárom
Františkom Jozefom. V januári 1868 sa
zrodil v budove U zeleného stromu
(neskôr Hotel Carlton) Jockey klub.
Zakladalo ho 184 členov, medzi nimi
viacero grófov a nastal rozmachu.
Koncom 19. storočia chovali v Hor-
skom parku (1889) v Bratislave 40
kobýl. Keď majiteľ zomrel, vdova
všetko rozpredala a žrebčín zanikol.
Prvá svetová vojna vývoj dostihov
zabrzdila. V roku 1919 zobrala taktovku
turfu Praha a Slovensko sa stalo iba
dostihovou provinciou. Do roku 1976
mohlo organizovať len bezvýznamné
mítingy, hoci od roku 1923 malo svoj
Jazdecký klub pre Slovensko. Iba poma-
ly sa rozbiehala činnosť Štátneho závo-
diska v Bratislave (od roku 1953), ktoré-
ho prvým riaditeľom bol Karol Švarc.
Našťastie, mal kvalitných spolupracov-
níkov: P. Žikavský, J. Mandelík, Ľ. Pav-
lík, E. Šulgan, Š. Benický, J. Gál atď.
Začiatkom päťdesiatych rokov bolo na
Slovensku dvadsať dostihových stajní
a vrchnosť propagovala, aby sa z jaz-
dectva stal ľudový šport pre pracujú-
cich. To sa však nepodarilo. Jazdecký-
mi hviezdami vtedy boli J. Čajda, J.
Porubský, J. Chmela, F. Hrúzik, M.
Bystrický, P. Gregor, výkony však
neboli na vysokej úrovni. 
V roku 1957 vyčlenili úrady pozemok
na turf v Starom háji ako náhradu za
hipodróm v Juri a 18. septembra 1960
dostihy obnovili. Konajú sa dodnes,
opäť za veľkého záujmu fanúšikov a v
príslušnej kvalite. Veľkú zásluhu má na
tom už dlhoročný riaditeľ a manažér
Marián Šurda. Najslávnejším sloven-
ským džokejom je Jozef Bojko. Na Slo-
vensku dnes mávame ročne okolo 25
dostihových mítingov, väčšinou v Brati-
slave. Jozef Kšiňan, Igor Mráz   

(Pokračovanie nabudúce)

Studne zostávali, sťahovali cintoríny
V roku 1780 zomrela Mária Teré-
zia. Jej nástupcom na uhorskom
kráľovskom  tróne sa stal jej naj-
starší syn Jozef II. Už od smrti svoj-
ho otca (1765) bol rímskym cisá-
rom nemeckého národa a spolu-
vládcom svojej matky v ostatných
krajinách. Za uhorského ani za
českého kráľa sa nedal korunovať.
Zomrel už o 10 rokov. 
Jozef II., silne ovplyvnený myslením
a činnosťou osvietencov-slobodomu-
rárov, vydával zákony a nariadenia,
ktoré ďaleko predbiehali svoju dobu.
Náboženská tolerancia, zdravotníc-
tvo, školstvo, národné hospodárstvo,
kultúra boli hlavnými bodmi jeho
(nevypovedaného) panovníckeho
programu. Vojnovým konfliktom sa s
úspechom vyhýbal.
Až do jeho času sa pochovávalo na
cintorínoch pri kostoloch, ktoré boli
spravidla situované uprostred sídlisk.
Ako ochranu proti častým nákazám a
epidémiám nariaďoval panovník čo
najprísnejšiu hygienu. Za zdroj náka-
zy sa vtedy považovali aj studne. O to
viac, ak boli jediným zdrojom pitnej
vody a nachádzali sa v blízkosti cin-
torínov. Presťahovať studne sa neda-
lo. Panovník sa teda rozhodol presťa-
hovať cintoríny. Zakázal ďalšie po-
chovávanie na starých miestach. Ob-
ce si museli otvoriť nové cintoríny, v
bezpečnej vzdialenosti od osídlenej
plochy. V Prešporku vtedy prestali
používať cintorín okolo Dómu, kde
už odpočívali desiatky generácií oby-
vateľov mesta, minimálne od 13. sto-
ročia. Zákaz sa týkal aj pochovávania
v kryptách pod kostolmi.
Evanjelici používali v 18. storočí cinto-
rín za hradbami, v priestore Konvent-
nej ulice a na parcelách jednotlivých
domov na tejto ulici. Okolie cintorína
bolo husto osídlené.     
Aby sa splnilo panovníkovo rozhodnu-
tie, kúpil prešporský evanjelický cir-
kevný zbor v roku 1783 jeden z vino-
hradov pri ceste, ktorá viedla z Kozej
brány smerom na kopce Malých Kar-
pát, do viníc v polohách Gaisweg, Hei-
ligenbrunn a Schmiedeln. Zriadili tam
cintorín, ktorý sa kontinuálne používal
od roku 1783 až do roku 1950, keď ho
rozhodnutím národného výboru zrušili.
Niekoľkokrát bol rozšírený prikúpe-
ním susediacich pozemkov. Na celej
ploche cintorína, tak ako je dodnes
zachovaná, pochovali v období 1783 -
1950 asi 20 000 zosnulých. Presné
číslo nie je známe, lebo sa nezachovali
všetky cintorínske protokoly. 
Na mnohých hroboch sa pôvodné

náhrobné pomníky zachovali, na iných
ich zničili vandali. Niektoré pomníky
boli po roku 1783 na nový cintorín pre-
nesené spolu s pozostatkami zosnulých
z predošlého. Niektoré po zrušení pô-
vodného hrobu znovu použili. Odstrá-
nili meno pôvodného zosnulého, vyte-
sali nové.  Pri vchode do cintorína stojí
umelecky hodnotný pomník so šľach-
tickým erbom z prvej polovice 19. sto-
ročia. Informácia o zosnulom bola
pôvodne na dnes chýbajúcej kamennej
platni, ktorá bola vložená do sokla. 
Posledný raz cintorín rozšírili prikúpe-
ním záhrady pri ulici Palisády v 60.
rokoch 19. storočia. Novo získanú
skoro vodorovnú plochu rozdelili na
symetrické polia. Uvažovali ešte s pri-
kúpením ďalšieho pozemku naproti
vtedajšej Slubekovej továrne na likéry.
V osi predpokladanej plochy (po prikú-
pení ďalšieho pozemku, čo sa nikdy
nepodarilo uskutočniť) dala cirkev
roku 1868 postaviť rozlúčkovú kapln-
ku. Stavbu financovali z príspevkov
osobností a rodín, ktoré sa rozhodli
zakúpiť si večné miesta odpočinku vo
forme podzemných hrobiek v suteréne

kaplnky. Každá hrobka má osobitný
vstup zvonku, z hrobovej jamy, ktorú
treba vždy znova vykopať na označe-
nom mieste pri obvode stavby. 
Kaplnku vo vtedy bežnom romantic-
kom slohu, vychádzajúcom z román-
skeho slohu, projektoval tunajší stavi-
teľ Ignaz Feigler mladší.  Inšpiroval sa
pritom pravdepodobne aj stavbami vo
Viedni žijúceho architekta dánskeho
pôvodu Theophila Hansena, ktorý pro-
jektoval na terajšom Slovensku nový
evanjelický kostol v Kežmarku, a ktorý
len pár rokov predtým (1858-60)
postavil rozlúčkovú kaplnku (teraz
kostol) na symetricky založenom evan-
jelickom cintoríne Matzleinsdorfer
Friedhof vo Viedni. 
Kaplnka na evanjelickom cintoríne pri
Kozej bráne sa používala len pri pohre-
boch význačných osobností. Služby
božie sa tam konali len pri príležitosti
pamiatky zosnulých. V 60. rokoch zbú-
rali modlitebňu Bratskej jednoty bap-
tistov na Vysokej ulici. Odvtedy slúži
pôvodne pohrebná kaplnka na cintorí-
ne pri vstupe z Palisád po menších
úpravách ako modlitebňa najväčšiemu
bratislavskému zboru Bratskej jednoty
baptistov. Štefan Holčík

FOTO - Juraj Mladý
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SOBOTA 22. októbra
� 14.30 - Láry-fáry po múzeu: Mú-
zeum dejín mesta, Stará radnica s diel-
ňou v ateliéri, Detský ateliér, Múzeum
mesta Bratislavy
�14.30 - Kocúr v čižmách, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Svedectvo času, Z najnovších
a starších nálezov na Bratislavskom hra-
de, lektorované prehliadky výstavou,
Bratislavský hrad
� 16.00 - Červená čiapočka, premiéra
bábkového predstavenia, Stražanovo báb-
kové divadlo, DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Koncert k 200 výročiu naro-
denia a 125. výročiu úmrtia Franza
Liszta, Dóm sv. Martina
� 17.00 - Tancujeme v Dúbravke, zá-
bavný večer s kapelou Duo, M&D, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 17.00 - Čaj o piatej so skupinou Exe
Live, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 18.00 - Dychová hudba Bojané, kon-
cert a zábava k Mesiacu úcty k starším,
Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
� 19.00 - Hviezdoslav v sexshope, ero-
tická komédia o samote, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Turecká kavárna, tri komické
skorodetektívky z Paríža, Ateliér Baby-
lon, NámestieSNP 14, Kollárska 3
� 19.00 - Zábava, divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP 33

� 19.30 - Odtiaľ - Potiaľ, komediálna
talk-show Viktora Horjána a jeho hostí,
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Niečo málo o ženách, Prešpors-
ké divadlo, Dom T&D, Miletičova 17/B
� 20.00 - Klang zvuk som, koncert, D.
Herich, R.Patrnčiak, L.Chuťková, R.
Hess Quartet - Luis Vicente, O. Shalev,
R. Hess, Blu + J.Lencastre a.h., A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 21.00 - Ska Fever Party (punk/ska),
Sub Club, Nám. Arm. gen. L. Svobodu

NEDEĽA 23. októbra
� 10.00, 14.30 - Kocúr v čižmách, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�10.30 - Kozičkine potulky, divadielko
HAAF, DK Dúbravka, Saratovská 2/A

� 10.30 - Nedeľné matiné, Violončelo-
vé dialógy, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 11.00 - O kráľovi Jonášovi, divadlo
Žihadlo, Chipicao rozprávky, hotel Hil-
ton, Trnavská cesta 27/A
� 12.00 - Vajnorská šarkaniáda, Areál
bývalého športového letiska vo Vajno-
roch, pri kruhovom objazde
� 14.00 - Hugo, Frigo, Bublina, Ako sa
kocúr a myšiak spriatelili vďaka zázračnej
Bubline, Ludus, Tower 115, Pribinova 25 
� 15.00 - Len tak prišli, verejná generálka,
Radošinské naivné divadlo, Škultétyho 5
� 15.00 - Grassalkovichov palác, vlas-
tivedná vychádzka, stretnutie pri studni
na Primaciálnom námestí
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Eva Band, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Dobšinského rozprávky,
Trojruža, Múdry Maťko a blázni, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad 7
�16.00 - Momentum Musicum, cyklus
komorných koncertov, piesne z filmov a
z muzikálov,CC centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - Opereta na cestách, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
�19.00 - Andy, Andy, komediálny živo-
topis Andyho Warhola, účinkuje Milan
Sládek, Nová Scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Fragile, koncert a capella, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - L. Gondová, Š. Kardoš: Di-
voká príroda Aljašky, fotoshow a dis-
kusia, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 19.00 - Nebyla to pátá, byla to devá-
tá, komédia, Ateliér Babylon, Námestie
SNP 14, Kollárska 3

PONDELOK 24. októbra
� 14.00 - Funny Fellows, Festival pek-
nej jesene, koncert, Staromestský klub G
19, CDLaV, Gaštanová 19, vstup voľný
� 18.00 - Stopy snov alebo Komento-
vané obrazy z netradičného dialógu,
Staromestský klub 10x10, CDLaV,
Školská 14
�19.00 - Shirley Valentine, one woman
show Zuzany Kronerovej, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Mandarínková izba, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
�19.00 - Vše o ženách,Ateliér Babylon,
NámestieSNP 14, Kollárska 3
�19.00 - Andy, Andy, komediálny živo-
topis Andyho Warhola, účinkuje Milan
Sládek, Nová Scéna, Živnostenská 1
� 19.09 - Trnavskí humoristi Benja-
mín Škreko a Marián Mrva, koncert a
krst knihy a CD s hosťami, Art Café
Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - Som Hot Dog (true story of

my facebook), divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7
� 20.00 - Umri, skap a zdochni...!, di-
vadlo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

UTOROK 25. októbra
�10.00 - Kocúr v čižmách, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Nestarnúce melódie, tanečno-
zábavné popoludnie so skupinou UNI,
Dom kultúry; Zrkadlový háj, Rovnian-
kova 3
� 18.00 - Gala mladých umelcov u Zi-
chyho, Hudobný salón, Zichyho palác,
Ventúrska 9
� 19.00 - Prípad čiernej vdovy, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Mesiac na dedine, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - Andy, Andy, komediálny živo-
topis Andyho Warhola, účinkuje Milan
Sládek, Nová Scéna, Živnostenská 1
�20.00 - Koncert „Pohoda_FM Live“,
účinkujú Lovely Pimps, Komorné štúdio
RTVS, Mýtna 1, vstup voľný 
� 20.00 - Ellepense, premiéra elledanse,
elledanse, Dom T&D, Miletičova 17/B

STREDA 26. októbra
�10.00 - Čin-Čin, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 16.30 - Kino pre nevidiacich a slabo-
zrakých, Postřižiny, Oddelenie pre nevi-
diacich a slabozrakých, Klariská 16
� 17.00 - Lampionáda, súťaž o najkraj-
ší tekvicový svetlonos, diskoshow, lam-
piónový sprievod, Veľká sála Istra Cent-
ra, Hradištná 43
� 17.00 - Diskusia, Vyšehradský salón
2011, budova Technopolu
� 19.00 - Cesta dlhého dňa do noci,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Metelica, Števo Šanta a
Ostrov, folkový dvojkoncert, Staromest-
ský klub 10x10, Ticho&spol. CDLaV,
Školská 14
� 19.00 - Cestovateľský klub, Po sto-
pách Mórica Beňovského II., trailer a
premietanie fotografií s prednáškou, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Caveman, obhajoba jaskynné-
ho muža, Ateliér Babylon, NámestieSNP
14, Kollárska 3

� 19.00 - Boh, Túlavé divadlo, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - Čakanie na Gotta, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Zvyšky, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 27. októbra
�10.00 - Čin-Čin, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - Koncert k 25.výročiu skupi-
ny Rodokmeň, Veľké koncertné štúdio
RTVS, Mýtna 1
�19.00 - Gazdova krv, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Doktorské historky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Žalman a spol., koncert , Stre-
disko kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Koncert Slovenskej filhar-
mónie, Historická budova SND, Hviez-
doslavovo námestie 
� 19.00 - Holohlavá speváčka, divadlo
Ívery, CDLaV, Školská 14
�20.00 - Unplugged Stage, koncert, Pó-
dium pre teba, Peter Smolárik, elledanse,
Dom T&D, Miletičova 17/B 
�20.00 - Komajota Elektro Tour,Ateliér
Babylon, NámestieSNP 14, Kollárska 3
�20.00 - To najbizarnejšie z filmového
sveta, kino inak, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

PIATOK 28. októbra
� 10.00, 19.00 - Nedeľa, tragifraška, ve-
rejná generálka a predpremiéra, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
�18.00 - World of the drums, festival per-
kusií, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Hľadá sa nový manžel, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Tolstoj a peniaze, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Music Club, Clinic Music
(alternative-pop) + Guest, DK Lúky, Vig-
ľašská 1
� 19.30 - Telenovela, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Halloweenská oldies párty -
vstup v maske zadarmo, Karloveské cen-
trum kultúry, Molecova 2
� 20.15 - Stíšenie v Starom meste
(Taizé), stretnutie pri slove a modlitbách so
spevmi z Taizé, Jezuitský kostol Najsv.
Spasiteľa, Františkánske námestie 4
� 22.00 - Nudance Oldschool Vinyls
(drum´n´bass), Nám. Arm. gen. L. Svo-
bodu

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

vyjdú opäť o týždeň

27. októbra 2011

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